
نوع تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

المؤهل 

العلمي

االختصاص 

العام

االختصاص 

الدقيق

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرج

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم المسمى الوظيفيالجهة العامة

البطاقة

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20حمص05150112750نهيدهوسام حسن سليمان110200001

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-06-30حمص04130057898نهاد خليلمها علي العلي210200002

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعةالال90.5520210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020107أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-04حمص04140028850ابتساممنهل ياسر شحود310200003

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة نعمال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10حمص04030035701فاطمهفتاة جورج الصارم410200004

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1863.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-05حمص04060033503موجاتصفاء راسم المحرز510200005

االجتماعية والعمل

318عامل طبخوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-02حمص04010005677املحازم محي الدين معروف610200006
المعهد معهد1988-09-01حمص04010844883رسميهناديا أحمد غنوم710200007

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال67.4220080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 64منشئ رئيسي

للرقابة المالية

14مدقق مالي

المعهد معهد1994-09-09حمص04220064418وفاءمحمود عبد الخالق الياسين810200008

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االقتصاد الال73.1020140

والتجارة الخارجية

فني بشعبة الصيانة 

والتجهيزات

وزارة االدارة 126

المحلية والبيئة

226كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة االقتصاد الال2159.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04040018080شموسنور محمد طراف910200009

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.00201910أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04120087062منيرهخضر علي عبد هللا1010200010
المعهد معهد1992-01-01حمص04020075187وفاءمؤيد فريد عوده1110200011

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال74.0220129تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 254فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

المعهد معهد1989-02-21حمص04010014375نجود الحسنغفران هيثم السلطان1210200012

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.4220160

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التجارة الال2487.0020173تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-09-26حمص04020002722رابيهعاصم غالب العلي1310200013

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 268فني طحن

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل صيانة وزارة الصناعة1558

اآلليات

331

ثانوية ثانوية1982-01-10حمص04010450120مطيعهاحمد خضر اإلبراهيم1410200014

زراعية

وزارة التجارة الال772.0020005ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

ثانوية ثانوية2000-09-01حمص04220009918ندىحال عدنان منصور1510200015

زراعية

وزارة التجارة الال2606.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1999-02-15حمص04080031051ليناحسن اسماعيل العلي1610200016

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال65.2120190آليات

المعدنية

وزارة التعليم 103رئيس وردية

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 505مخبري

والثروة المعدنية

104رئيس وردية

المعهد معهد2000-01-02حمص05070003980دارين عفيفههبه سامر القدور1710200017

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال62.6720210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1691.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10حمص04220009916ندىيسرى عدنان المنصور1810200018
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1440.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04180052455فاديهعائشه محمود العبيد1910200019
وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01حمص04170052414فطومةبهيجة احمد السليمان2010200020

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-26حمص04080043465منىنغم احمد الرستم2110200021
المعهد معهد2001-03-21حمص04030060119تغريدعلي عيسى فندي2210200022

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال59.4620210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-28حمص04030038987سريههزار محمد العامودي2310200023
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-01حمص04030029374مريمسلمان حسن قبوي2410200024

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1790.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-02حمص04220043088وزيرههنادي علي المجرود2510200025
المعهد معهد1994-06-09حمص04030007341سعادزهراء قاسم غراب2610200026

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة308مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.6520140مخابر

المعهد معهد1997-01-23حمص04220019614حميدهبتول سمير عابده2710200027

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال73.3520200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

مصرف سورية 115

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة الشؤون الال123.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-04-11حمص04230011778ساميهجومانا يوسف األحمد2810200028

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال243.00200910كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-02-26حمص04190070798عطولسومر محمود صالح2910200029

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد1984-03-10حمص04220027390ازدهارعالء الدين اديب ادنوف3010200030

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1900معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3220040تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

الثانية:حمص        الفئة:محافظة

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

وزارة النفط والثروة الال2128.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04030067073ميادهبالل منير العلي3110200031

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1997-05-10حمص04220049240مطيعهنرجس احمد الجمال3210200032

زراعية

وزارة التجارة الال2933.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1995-01-01حمص04010868677دعداسامه منذر سالمه3310200033

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6220152تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1873معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال3367.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-10حماه05010296287فاديهعزيزه جميل عسلي3410200034

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-21حمص04010628266وحيدهرنا محمد الحبيب3510200035

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حمص04190083775خديجةعبد هللا علي قره خالد3610200036

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-01-01حمص04010376356جميلهجمال فهد رزوق3710200037

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.92200910بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-04حمص04010093473سوريالينا سليمان الضاهر3810200038
وزارة االقتصاد 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020138أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-10حمص04200019495منتهىمحمد خالد أبو أحمد3910200039

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال2545.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-21حمص06090132560رويداازدشير عيسى داود4010200040

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 9جندي إطفاء

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2388.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-10حمص04011034309ميادهرغد تامر الدويري4110200041

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال149.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01حمص04010077850ليلىاسامة احمد ابراهيم4210200042

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1722.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-15حمص04220070225سوسننغم محمد ربيع4310200043

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 15جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17محاسب

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حمص04010110094نجيبهفاطمه عوض الخضر4410200044

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-05حمص04120108774ربيحهجعفر محي الدين حسكي4510200045

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2385.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04حمص04010030274غزالهعفراء رمضان مسطي4610200046

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-07حمص05160010704هندعذاب بدر حيروقه4710200047
وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01حمص04020013050خديجهسناء حسن جردو4810200048

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-04حمص04140025816اميرهضحى مصطفى الخرفان4910200049

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1746.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04040004632نوالبشرى حرب منصور5010200050

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020086أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حمص04200008285منيرهمعاذ ابراهيم العبيد5110200051

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-01حمص04140010862بدريهعصام شوكت اسعد5210200052

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1902معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2520160تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

ثانوية ثانوية1996-04-19حمص04030016144حنانلمى نزيه علي5310200053

زراعية

وزارة التجارة الال3460.0020140ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال141.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-10حمص04060014659رسميهميساء فرحان العيسى5410200054

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-22حمص04010999288رجوهاالء يحيى السلوم5510200055
ثانوية تقنيات ثانوية1999-01-31حمص04010397333ليالزينب محمد الحسن5610200056

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال358.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-10حمص04220046543سهيرساره محمود بدور5710200057

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1583.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-13حمص04080002616مهاغرام محمود بالل5810200058

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون الال170.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-08-10حمص01010321531سميرهريما محمد فائز الخليلي5910200059

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-20حمص05170040285وزيرهديمه علي يحيى6010200060
وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2044.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-15حمص04010114968انتصارحسن سلمان علوش6110200061

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال167.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-01حمص04120048155نوفداليه موسى خولي6210200062
وزارة التجارة الال272.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-01حمص04010373574ميمونهازهار عبدو سنكري6310200063

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2600.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-06حمص07040043588خديجةحوراء علي أسود6410200064

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1436.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-10حمص04010709377بلسمعال نبيه وزو6510200065

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-02حمص12170023349حوريهعمار قاسم الحسيان6610200066
وزارة الشؤون الال1895.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04011123186يسرهمنى ماجد شحاده6710200067

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-02حمص04140043986شهيرهنجيب عادل ادريس6810200068

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-30حمص07020043803هيفاءياسمين ابراهيم قبو6910200069
وزارة التجارة الال315.0020067الكترونثانوية صناعةثانوية1984-06-11حمص04010048408أمنهحسام عمر حسين7010200070

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

عامل وقاد وزارة الصناعة277

ومراجل بخارية

328

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعة315معاون محاسبوزارة الصناعةالال330.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-11-02حمص04220071222مريمفاطمه علي الياسين7110200071

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال243.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-27حمص04010588792سمعهاحمد طلعات الحمود7210200072

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1497.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حمص04010029206رجاءرفاه مدين السقر7310200073

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030021249منيرهريم يونس الجاهل7410200074
وزارة االقتصاد الال129.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-20حمص06110027735خديجهايمان احمد اسعد7510200075

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال136.0020107علميثانوية عامةثانوية1990-03-08حمص04080007213رئيفهاحمد نصر صافتلي7610200076
المعهد معهد1999-01-01حمص04080041761منال الحمودغزل عمار العلي7710200077

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال64.6920210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

311أمين صندوقوزارة الصناعة29

المعهد معهد1998-05-01حمص04070035270صباحايمان صالح الحمود7810200078

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال83.5320200محاسبة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2451.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04030034121ليبياسميه يوسف العيسى7910200079

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال243.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-07-29حمص06120030387وجيههلؤي محمود حاتم8010200080

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-08حمص04010769033جنيتمنى علي المحمود8110200081
وزارة النفط 243كاتب ضبطوزارة العدلالال2343.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-20حمص04080009847غادهدياال نصر الديوب8210200082

والثروة المعدنية

242كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1988-07-27حمص04060022634ملكهعلي محمد سليمان8310200083

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال69.9820106كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-12حمص04230004337ابتسامرنا رمضان الحسن8410200084

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1999-01-02حمص04140012492تغريد محمدعفراء يوسف ابراهيم8510200085

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال69.1920180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص09010118450فاطمةشفيقه معين الحامد8610200086

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-09-04حمص05170015356لينامياس سفير خليل8710200087

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال71.5320200آليات

والبحث العلمي

وزارة النفط 505مخبري

والثروة المعدنية

وزارة النفط 103رئيس وردية

والثروة المعدنية

104رئيس وردية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15حمص04150004919اميرهباسل ابراهيم زيد8810200088
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حمص04040024858غادهلبنى جميل احمد8910200089
وزارة التعليم العالي الال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حمص04010372656انصافربى منذر العلي9010200090

والبحث العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

عامل تسوية وزارة الصناعةالال245.0020050الكترونثانوية صناعةثانوية1984-01-01حمص04180058097فاطمهياسر عبدالرزاق دهلل9110200091

وخراطة

وزارة التجارة 333عامل فريزةوزارة الصناعة334

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االدارة الال2578.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04170020883عائشهعبد هللا زياد الكردي9210200092

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 22محاسب

المحلية والبيئة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-12حمص04230004335ابتسامروال رمضان الحسن9310200093

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال314.0019950نجارةثانوية صناعةثانوية1977-04-08حمص04010768972ثرياعاصم علي الحاج حسن9410200094

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة272فني نجارة

الميكانيك

323

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-22حمص04010441487هدىنيرمين محمود المهنى9510200095
وزارة التعليم العالي الال2308.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04010430983عدويهشذى حافظ السليمان9610200096

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال305.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-01-24حمص04010163047عليامنيره منصور المنصور9710200097

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

علي محمد صباح 9810200098

االسماعيل

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1982-01-01حمص04030055195ناهي

والتمديدات

وزارة التجارة الال268.0020013

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة التجارة نعمال322.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-05حمص04120001236علياسناء سلمان سعود9910200099

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب
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المعهد معهد1995-07-18حمص04140007242سعده سالملمى عيسى سليم10010200100

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.4420150طب طوارئ

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04190063341نشيدهوائل علي االحمد10110200101

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حمص04180059748زبيدهصفاء بدر الدين دعبول10210200102

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال2269.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حمص04010410916نوالامل سليمان خشون10310200103

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة260مدقق

المعهد معهد1994-01-02حمص05150082117جومانهيحيى حكمت السعيد10410200104

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال65.1320160

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

226كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة التجارة الال3944.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-08-01حمص04010029181رجاءرهام مدين السقر10510200105

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع الجاهزة

وزارة 273

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال148.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04060006989نجوهبسمه علي معرووف10610200106
المعهد معهد1987-03-31حمص04140004836حبابهالما محمد صالح10710200107

التقاني 

الصناعي

عامل لف وزارة الصناعة1898معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7120100تقنيات كهربائية

المحركات

وزارة التجارة 335

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة النفط والثروة الال2281.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04220053112نهاليوسف عبد الحميد جحا10810200108

المعدنية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1975-04-26حمص04060034688نجديه مسعودغيداء ابراهيم الحمد10910200109

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2219940بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

302خفير حراجي

243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-26حمص04080006427سفيرةمي محمد الدنيا11010200110
المعهد معهد1981-01-03حمص04120069132فطومروضه حسن حبيب11110200111

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال81.4020000

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التجارة الال3147.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04120027955سميرهلورين ناصر حبيب11210200112

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 320مراقب مساعدوزارة المالية257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حمص04140041015رسميهبراءه محمد ضاهر11310200113

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-09حمص04020005479ابتسامنغم راتب بدور11410200114

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04120087138منيرهزينب علي عبدهللا11510200115

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال69.5820210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

المعهد معهد1980-11-19حمص04100017889نوالمياده جودات عساف11610200116

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.8320010

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد2002-01-15حمص04010187805نجالءرهف حسن منصور11710200117

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال72.8220200محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية والصرف

494امين مستودعوزارة الدفاع492كاتب رئيسيوزارة الدفاع29

وزارة التجارة نعمال251.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-22حمص03260014207لينافداء علي الدربولي11810200118

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

262محاسب مواد

وزارة التجارة نعمال256.0020070الكترونثانوية صناعةثانوية1987-06-10حمص04060034269نجاحسهير حسن سعد11910200119

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

333عامل فريزةوزارة الصناعة268فني طحن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حمص04010727360سماهررباب رزق رزوق12010200120
المعهد معهد1997-01-20حمص04140016215محاسن سليمانوالء احمد خضور12110200121

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.3620170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1895معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-04حمص04220042308نجاحرنيم يوسف حديد12210200122

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التجارة نعمال366.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-04-10حمص04010790088هويدهديما مصطفى فياض12310200123

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال3560.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-01حمص05050038898كاملهثريا ابراهيم الحسين12410200124

المحلية والبيئة

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1005عامل مخططات

وزارة النفط والثروة الال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-20حمص12180004956نجديهزينب زيدان الغريب12510200125

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02حمص06170026023سميرهخلود يوسف محمد12610200126
صادق اسماعيل 12710200127

االسماعيل

وزارة األشغال الال276.0020068حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-01-01حمص04030055218خضره

العامة واإلسكان

وزارة الموارد 1033مدرب حدادة ولحام

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1551

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1555

المعهد معهد1997-03-18حمص04230012982ليلىروان ماجد المحمد12810200128

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.2420160معالجة فيزيائية

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1880.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120027926سميرهليليان ناصر حبيب12910200129

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حمص04010027552فرحهعبدالرحمن دباح الدياب13010200130

والتجارة الخارجية

128كاتب

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص05070055487جانيتاماسيا احمد الساحلي13110200131
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-04-01حمص04060011173فاطمههيفاء يونس صارم13210200132

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-04حمص04220015835حميدهأروى علي المنصور13310200133
المعهد معهد2002-01-01حمص05170035779دارينأليسار هيثم مسلم13410200134

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال72.6120210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

المعهد معهد2002-01-01حمص10160100345منالروان ايمن درويش13510200135

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال74.9720210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية والصرف

وزارة االقتصاد 29

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

المعهد معهد2000-01-01حمص04030009696رقيه اسدهبه هيثم الحلبوني13610200136

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.8920180صيدلة

وزارة التجارة نعمال3465.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-05حمص04010525362نداءرغده رجب موسى13710200137

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1994-01-05حمص04070034209رائده الصالحقمر محمد ازرير13810200138

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة النفط والثروة الال64.2120180محاسبة

المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التعليم 98

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 513معتمد رواتب

المركزي

82كاتب

وزارة االدارة الال2974.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01حمص04010841676نعيمهبتول نعيم ديب13910200139

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 258أمين صندوق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-16حمص04220015843حميدهبتول علي المنصور14010200140
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15حمص04120086695سهامكنانه علي التيشوري14110200141
المعهد معهد1990-08-18حمص04060026406سميرهربا وصفي الخليل14210200142

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال67.9320110تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10حمص04150018559ثناءماهر علي سلوم14310200143

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-07-01حمص04120039397هيامساره احمد قليشه14410200144

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال80.2120200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 492كاتب رئيسيوزارة الدفاع124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-10حمص04150012816غادههبه عامر الحسن14510200145
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-01حمص04010146104شمسهفاطمه عبداللطيف الحسن14610200146
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-15حمص04030004782عسكريهخديجه محمد نوح14710200147

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط والثروة الال247.0020098كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-01حمص04150013587انتصارعماد احمد العبدهللا14810200148

المعدنية

وزارة الموارد 1023فني كهرباء

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل مهني وزارة الكهرباء1549

درجة أولى

1081

المعهد معهد1998-05-18حمص05010493179ملكجنان عيسى المحمد14910200149

التقاني الطبي

311مساعد فني أولوزارة الصحة308مساعد فني أولوزارة الصحة512محضر مخبروزارة الدفاعنعمال63.9420190مخابر

وزارة التعليم العالي الال164.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-22حمص06170014605ناديامنال محمد حمامه15010200150

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04180019677نجاحايمان جمال يحيى15110200151

المحلية والبيئة

318عامل طبخوزارة الصناعة22محاسب

وزارة الشؤون الال1793.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04040034088عنودبتول حسام الدين خضر15210200152

االجتماعية والعمل

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120089316كوسرزين العابدين علي حبيب15310200153
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04120135419انتصارعذاب حسين ادريس15410200154

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-14حمص04060015647نعيمهسوسن عزيز الملحم15510200155

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-02-28حمص04030007950شاديه محمدغدير شعبان خليفه15610200156

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال68.6820200كهرباء

المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

307عامل فنيوزارة الصناعة102رئيس وردية

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24حمص06160028838رغيدهيارا ثاقب اسماعيل15710200157

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04020006475هياممنال ايمن العباس15810200158

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2023.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-14حمص04150007447ثناءمرح محمود العلي15910200159

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال1527.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-09حمص04050014881نورانتالي سامر الصالح16010200160

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية17محاسب

وزارة االتصاالت نعمال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-12حمص04040018047حميدهثراء حسن طراف16110200161

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حمص04140001970نجاحأيمن محمود سالم16210200162

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-27حمص04030000950ماتيلداريم احمد اليوسف16310200163
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29حمص04011013135شعيلهمحمد فاروق زهير عقربه16410200164

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-28حمص04010013843ناديانور الهدى احمد الخضور16510200165

والتجارة الخارجية

128كاتب

360كاتب رئيسيوزارة الصحة230كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2565.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-20حمص04070016926فوزيهأريم ابراهيم الهزاع16610200166
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-25حمص04010754055سمرذو الفقار شعبان حسن16710200167

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-04حمص06160038664انصافجوانا زهير علي16810200168
242كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2528.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12حمص04070022452ليلىبسام لطفي العموري16910200169
وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2494.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-15حمص04150000059عتابمنيره عدنان نخله17010200170

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االدارة 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-24حمص04010239733غانيهعامر خالد جنيد17110200171

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1007جندي اطفاء

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حمص04010437049فاطمةعبير رياض شاهين17210200172
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.00201810أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-01حمص04010290905كتيبهعبد الرزاق شريف دله17310200173

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04140014094سميرهرؤوى اديب ياسين17410200174

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04010192768فاطمةصفيه خلوصي الحسين17510200175
وزارة النفط والثروة الال1249.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030007271املاحمد عارف ادريس17610200176

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010286346فدوهعبدالرحيم خالد بكار17710200177

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

ثانوية ثانوية1983-01-23حمص04140006740بسمافاطمه رمضان هزيم17810200178

زراعية

وزارة التجارة الال337.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي نعمال140.0020024علميثانوية عامةثانوية1984-03-05حمص04060009353حفيظهاسامه محمد االبراهيم17910200179

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-15حمص04200055529صباحعيسى عبد الرحمن نمر18010200180

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010733659اعتدالشذى ياسين بربورة18110200181
228كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1676.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-11حماه05170011822سوهاروان رائد خليل18210200182
وزارة التعليم العالي الال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-30حمص10160020668ليلىرانيا محمد يونس18310200183

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1978-09-13حمص04040021445ثلجهيوشع حامد منصور18410200184

زراعية

وزارة التجارة الال762.0019970ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-28حمص04010640130ميادهخضر طاهر احمد18510200185
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حمص04060032018سعادصفاء محمد السعيدي18610200186

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حمص04220057934مهاوئام عبد العزيز سليم18710200187

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1999-10-31حمص04220071022رجاءسميره غسان العيسى18810200188

زراعية

وزارة التجارة الال2871.0020190ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04020013321زهوهابراهيم علي محمد18910200189

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 236كاتب ضبطوزارة العدلالال254.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04220057700هندناديه خضير الصالح19010200190

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04140015809ابتسامموسى سعد سيد19110200191

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون النعم1647.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04080032664ناديه شاهينندى سامر نعامه19210200192

االجتماعية والعمل

319عامل تصفيةوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال277.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-31حمص04010851491دولهمحاسن حسين جحا19310200193

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

317عامل تخميروزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعةالال1973.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-21حمص04220068371مريمبتول حسين ابرش19410200194
وزارة التعليم العالي الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-21الالذقية06110074565سحرهناء سليمان ماحم19510200195

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2228.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-01حمص04140038397عمشهمركزان سليم بالل19610200196

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال235.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-03حمص04140023093وجيههسالف حيدر ناصيف19710200197

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

وزارة التجارة الال2960.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-27حمص04140024471جميلهرهام فؤاد خليل19810200198

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 278فني الكهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال173.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-10حمص04120046572وهيبهأسامة مالك وسوف19910200199

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1987-06-26حمص04020002532عزيزهباسم محمد نذير ديب20010200200

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال64.7520090إدارة أعمال

المركزي

مصرف سورية 84عامل حاسب

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010791277كفىاحمد حسن الديري20110200201

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الالذقية06170022650سحرهيا يحيى سليمان20210200202
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-07حمص04060013703صباحسوزان هيثم النجم20310200203
وزارة االتصاالت الال136.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-11-15حمص04010020737سميرهبشار مدحت المصطفى20410200204

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17حمص04010274916شعيلهمجد منجد الخضور20510200205

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2186.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01حمص04040033635راميهلين فراز بربر20610200206

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية2000-01-01حمص04220043231انتصارميس علي السلوم20710200207

زراعية

وزارة التجارة الال2997.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1979-02-13حمص05030020051مريم الحاجيصالح وليد شربوطلي20810200208

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال69.9519990كيمياء صناعية

السكر

340

المعهد معهد2001-01-12حمص04150033954ريمزينة بالل يوسف20910200209

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال66.8320200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

1888معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1598.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-11حمص04010283579فدوهفاطمه خالد بكار21010200210

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال286.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-20طرطوس10180001302سلمىمشيره عبدالكريم حسين21110200211

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1998-08-23حمص04060025982محاسنفرح عدنان فرحه21210200212

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال70.6020190الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-28حمص04010196902اميرهمرام اكرم دربولي21310200213

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-05حمص04010446122خديجهرحاب عيسى العباس21410200214

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال1482.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-06حمص04040028748يسرىغزل وجيد العلي21510200215
243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-03حمص04010079589نورهاحمد محمد االشقر21610200216
وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1979.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-19حمص04170087574ناديامرام أسعد الحسين21710200217

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-01-01حمص04140002512سهيله عباسعالء ابراهيم سليمان21810200218

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.3420109المساحة

وزارة االقتصاد الال1398.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-17حمص04040033953سميرهآالء رامح عبود21910200219

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1989-01-01حمص04120015642وصفيه محمودفرح محمد تيشوري22010200220

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال79.7020070

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد2002-01-19حمص04011048413زواتساره نبيل مخلوف22110200221

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي 226كاتب ضبطوزارة العدلالال69.1220210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

323فني كمبيوتروزارة المالية13

المعهد معهد1986-11-15حمص04120057004نديمه تيشوريغراء محمد تيشوري22210200222

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال77.1520080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-12حمص04011172933رئيفهرجاء ابراهيم ساطه22310200223

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-16حمص04030033004نزيههروال محمد الرستم22410200224

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-11حمص04140015151هيفاءنور وليد سلمان22510200225
وزارة الشؤون الال1775.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-29حمص04080006993عواطفدعاء عدنان الدنيا22610200226

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-07حمص04010945851الهامشذى محمد مخلوف22710200227

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2002-01-01حماه05010687634داللحال جهاد العلوش22810200228

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال66.7620210

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-28حمص04040007135ايلينريم انور سليمان22910200229
المعهد معهد1995-01-01حمص04120036051دولت ونوسرغده سمير خليل23010200230

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال63.1720150مصارف

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

وزارة التعليم 517

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-23حمص04010518880اناسساره ظافر الحلبي23110200231
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-17حمص04050037793رسميهمايا ايمن الحسن23210200232
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1605.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120105999امالاباء علي محمود23310200233

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1988-01-28حماه05180002817رمزه بخشيششيرين فرحان بخشيش23410200234

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال65.8020070

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010206395شمسهنجاح محمود الجبل23510200235

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2437.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-14حماه05150080510فلايرمريانا يوسف حسين23610200236

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1993-01-10حمص04190049848منالسلوى أحمد الديب23710200237

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.9720120طب طوارئ

وزارة التعليم العالي الال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-06حمص04010562542عودهراما عادل الجمال23810200238

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2818.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01دير الزور09010038233هيامطيب صالح عليوي23910200239

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-16حمص04120106012اماللبابة علي محمود24010200240

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1449.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-12حمص04220010363سناءهيلين خليل شقرا24110200241

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04140062785نظيرهمها محمد العلي24210200242

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال77.5420200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

وزارة النفط 512

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07حمص04010027333ليلىمحمد سعد الرزوق24310200243
وزارة التعليم العالي نعمال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-04حمص04220029929زكيهحسام محمد الحاج احمد24410200244

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-04حمص04010118258كريمههنادي مصطفى المحمد24510200245

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-10حمص04011149513نور الهدىنيفين محمد مالطو24610200246

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-12حمص04010449119نور الهدىعال محمد مالطو24710200247

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1997-11-22حمص04230022375هالهرنا علي بدران24810200248

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال77.9320170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع306خفير حراجي

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2272.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-21حمص04010669608سماهروالء اكرم الخليل24910200249

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1466.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04170038044وفاءهيفاء يوسف النيش25010200250

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-13حمص04080002833كوثرفدوى بدر بدور25110200251
وزارة التعليم العالي الال1556.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28حمص04230018436وفاءسماهر طلعت الحموي25210200252

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1768.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-22حمص04220039490هدىآيه سهيل ابراهيم25310200253

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال223.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-17حمص04060029007غزوهزاهيه خضر قزق25410200254

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1992.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04230000675نورةسوسن عبدالكريم النيساني25510200255

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-03حماه05050059531محاسنعال بدر الكسيح25610200256
وزارة االقتصاد الال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-16حمص04130068861نجاحميشلين الياس ملوحي25710200257

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1995-08-01حماه05140017810ليلى حمدانانعام سجيع رسته25810200258

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال62.6020190تسويق

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة االدارة الال329.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-27الالذقية04140028601نوالشيرين كامل غانم25910200259

المحلية والبيئة

وزارة النفط 10جابي

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة 99

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10حمص04010003102ميسرريضان منير المبارك26010200260
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-13حمص05010263392باسوهبه علي المصري26110200261
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-16طرطوس04040027456سميرهعفراء جهاد األحمد26210200262
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-12حماه05010228542روزهفاطمه عيسى اسماعيل26310200263

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-01-03حمص04010622780فاطمهمحمد حسين العليوي26410200264

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون 226كاتب ضبطوزارة العدل227كاتب ضبطوزارة العدلالال76.3020200

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

397 من 8صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15حمص10240008407فاطمةيسرى احمد موسى26510200265
234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-15حمص04220056326مهامريم طالب مسعود26610200266
المعهد معهد1992-04-20حمص10110011478ملكيطيور زهير ريا26710200267

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال81.8420130صيدلة

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال2102.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-27حمص04230022308نهادعهد يوسف الجوراني26810200268

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04230022323حسنهوالء علي الجوراني26910200269

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04230022311حسنهروان علي الجوراني27010200270

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

237كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-05حمص04010931786ثناءعلي احمد السليمان27110200271
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2016.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04120096645فائزهاليسار احمد نجم27210200272

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال2824.0020155ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1998-01-01حمص04220047488حلوهميالد انور تقال27310200273

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة االقتصاد الال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-20طرطوس10230001746سعدهروبا سليمان سليمان27410200274

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-08-01حمص04140010718حميده الخزنيوالء جودت عيسى27510200275

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال76.1620130تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة التجارة الال325.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-03-10حمص04150001557سماهرنوار حسن حسن27610200276

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

موفق احمد الضاهر 27710200277

الخطيب

ثانوية ثانوية1993-01-01حمص04180000926امنه

زراعية

وزارة التجارة الال374.0020113ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1993-06-28حمص04130040001وفيقهرامي مشهور خليل27810200278

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال66.0820154تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حمص04190066650فريدهفداء محمود الداوود27910200279
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04220002371وفاءرهف هيثم جمعه28010200280

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-05حمص04180068350كوكبسمر احمد محرز28110200281

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال1661.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-18حمص04040022020سهامصقر فهيم منصور28210200282

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1773.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04140060900ازدهارميري هيثم اسعد28310200283

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-02حمص04011121786دعديارا احمد الصبح28410200284

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال2444.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-14حمص04020019800أمينةصفاء سليمان الحسن28510200285

والتقانة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال4202.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-15حمص04150025588حميدهروان محمد محمد28610200286

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-09حمص04180041200وطفهمنال خالد جوخدار28710200287

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-14حمص04080013040خضرهراميا سليمان السليمان28810200288
وزارة الشؤون الال1405.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04180078142حسناءنورى محمد المرتضى28910200289

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-10حمص04030046150فاطمه الخليلاماني حسن بياع29010200290

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.5520200مخابر

وزارة التجارة الال259.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-12-17حمص04220041326وصيفهدارين احمد خضر29110200291

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04170003103مريمسهام فضل ادريس29210200292
وزارة االدارة الال1398.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-03-20حمص04230019204نديمهبشرى عادل الشعبان29310200293

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1997-01-01حمص04010554576خديجهرقيه محمد الديواني29410200294

التقاني 

الهندسي

مساعد فني وزارة النقلالال77.8520160المساحة

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010808167خيريهنغم عزت السليمان29510200295

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-03حمص04020008436هندزينب علي الحاج أحمد29610200296
499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2635.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-02حمص04170052851حليمهخديجه نضال شريتح29710200297
محمد رضوان عبد 29810200298

المهيمن الذكر

وزارة االتصاالت الال249.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-02حمص04010078347نظيره

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1994-08-22حمص04220005034سهيال زريبيريم علي نوى29910200299

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال65.2220180المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري
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راما محمد ازهري حاج 30010200300

فتاح

المعهد معهد1994-01-01حمص02430005230فريحه عوده

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال82.0220130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

ثانوية ثانوية2002-01-01حمص04220031608منىمايا رأفت اليوسف30110200301

زراعية

وزارة التجارة الال3325.0020200ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-05حمص04180027527هدىزهور محمد الباشا30210200302
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1239.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-29حمص04150040018سناءديانا علي منصور30310200303

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20حمص04010463261فاطمهانديرا علي المنصور30410200304

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04150014904سميحه فياضروال محمد العلي30510200305

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04011116339رفاعيةهدى محمد الخالد سكون30610200306
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020105أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-14حمص04150012820غادهأحمد عامر الحسن30710200307
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-13حمص04010972902سميره االسعدحنين نورس االسعد30810200308

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1978.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-15حمص04140058314نسرينكريستينا عبد هللا وسوف30910200309
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01حماه10220031095منى الحسينوعد نمر العيسى31010200310

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10حمص04010432639منىجواهر ايمن عرب31110200311
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1844.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05030051037حليمه حاجوجفاطمه احمد هماش31210200312
وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2740.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04010321511رنامحمد كمال بركه وضحه31310200313

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االتصاالت الال220.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-22حمص04190091354اسمهاندعاء احمد ورده31410200314

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-10حمص04010388348الهامحنان علي السليمان31510200315

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1394.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220052629وردهجلنار علي العباس31610200316

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2289.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-16حمص04030062924ناديههبه محمد الخزني31710200317
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-07حمص04080016968غانيههزار مصطفى السكماني31810200318
وزارة التعليم العالي الال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-02حمص04190050129ميساءياسمين يونس الخضور31910200319

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2538.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-15حمص04190050127ميساءآالء يونس الخضور32010200320

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2734.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-05حمص04140008715فاطمهاليسار اسماعيل وسوف32110200321

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-18حمص04120015394فهميهسهيلة علي سنكري32210200322

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة 312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال2842.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-09-29حمص04010807176سهىعلي مجيب االحمد32310200323

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة271فني ميكانيك

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة النفط والثروة الال2457.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10حمص04030031702لوميسايمان ثابت خلوف32410200324

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010190305صباحانعام يوسف برهوم32510200325

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال170.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-08-09حمص04010487228ندىعاتكه غسان العمر32610200326
وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال2383.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-01حمص04030062920هناديعال احمد الخزني32710200327

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-22حمص04011169955مرفتميران عالء االبراهيم32810200328

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20حماه05170004608محاسنأية اياد هاشم32910200329

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1434.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-20حمص04030062930نخليماري علي الخزني33010200330

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1633.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04030031830لوميسروال ثابت خلوف33110200331

والبحث العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1465.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-07حمص04170075091رجاء بازوبتول علي الخالد33210200332

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال312.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-15حمص04030062916ناديهرشا محمد الخزني33310200333

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

274

238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-10حمص04170001189وضحهمياده خالد الخطيب33410200334
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020015أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-31طرطوس10020025997ناهيه الراعيمحمد محسن حسن33510200335
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23حمص04140056914سهامحسين سعيد منصور33610200336

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1844.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-16حمص04220039274صباح عسافهبه عيسى االبراهيم33710200337

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15حمص04030006577ثريااحالم صالح خليفه33810200338

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1275.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25حمص04020106187أحالمغاليه عبدو القاسم33910200339

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1949.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-27حمص04230023826مهاسوسن حسام بدران34010200340

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16محاسب

المحلية والبيئة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1289.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21حمص04180068250وصيفه العيسىنغم نعمان بربوره34110200341

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2275.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-19حمص04140047551ميس الصالح خليلخليل سليمان علي34210200342

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-29حمص04220051917نعمهايمان حسن العلي34310200343

المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-10حمص04010135289فوزيةمنيرة علي األحمد34410200344

والتجارة الخارجية

128كاتب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-08حمص04170007322فوزيهثراء مهدي قزيز34510200345
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010212893زعيلهعبير اسعد العلوش34610200346
وزارة االقتصاد الال1457.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-28حمص04220037835سحر الديريآالء ملهم ديب34710200347

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1694.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10حمص04010110073نجيبهعطا هللا عوض الخضر34810200348

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04140001660ردينه سليمنهاد يوسف ابراهيم34910200349

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حمص04010159701بدريهأمل يوسف المحمود35010200350

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1989-02-01حمص04120041547صباح خضررشا محمد رسالني35110200351

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 514محاسبوزارة الدفاع24مراقب أولوزارة األوقافالال58.6420100محاسبة

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة التعليم العالي الال157.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه12100071026منابشرى نبيه المنصور35210200352

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1999-04-07حمص04140015586نبيهه قاسمبشرى أيمن رستم35310200353

التقاني 

الصحي

335مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.0520210أشعة

وزارة التجارة الال285.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-17درعا12100071044منانغم نبيه المنصور35410200354

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1707.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04180089245فاطمهايهم محمد عساف35510200355

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال309.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-05الالذقية06100010953حياههبه نواف علي35610200356

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد2000-02-21حمص04040001244سوها أحمديزن طاهر نورالدين35710200357

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0520190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة النفط والثروة الال279.0020089ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-06-06حمص04010000337ليلىمحمد عبد اللطيف عباس35810200358

المعدنية

أمين مستودع وزارة الصناعة1022فني ميكانيك

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-03حماه05140030749سجيعهمعتلم حمود أحمد35910200359

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-17حمص04220026512شاديهفرح علي العلي36010200360
المعهد معهد1994-09-01حمص04020017369فوزيه الوسوفبشرى حبيب اليوسف36110200361

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.4020150طب طوارئ

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220066686ناديهامل حمدان العكاري36210200362
وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04010690072تغريداية شعيب دبدوب36310200363

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-06-15حمص04140020908سالم العوادمجد مازن عواد36410200364

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال73.6920170ميكانيك مركبات

وزارة الشؤون الال1319.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-17حمص04140034093ندىدلع امير علي36510200365

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1403.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05070003623ابتسامميساء غياث المحمد36610200366
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-26حمص04230017351امتثالسمر محي الدين علي36710200367
المعهد معهد2001-05-14حمص04140041114افتكار محمد خالدمايا عيسى ضاهر36810200368

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال70.8620210

وزارة االقتصاد الال1915.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-28الرقة11010070750رابعههدى هاني العميره36910200369

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربية127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-17حماه05190017148جناتزينب فايز شدود37010200370

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال200.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-20حمص04030025415نادرهبشرى نعيم العجي37110200371

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1270.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04140016307يانالوسانا مظهر منصور37210200372

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-12حمص04120028265سلمىرحاب سايح يوسف37310200373

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04010335471سهامربا اكثم عبد المولى37410200374

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال149.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-03-31حمص04030009191عدبهحسن محمد ياسين37510200375

االجتماعية والعمل

وزارة 319عامل تصفيةوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2154.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-30حمص04040020243سناءصبا عباس علي37610200376

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال283.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-03-22حمص04050017416حميدهغاده عبد العزيز الهابط37710200377

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01حماه05010619173منىدارين سمير البدور37810200378
المعهد معهد2001-10-15حمص04130014190انطوانيتسامر سعاده حنا37910200379

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال75.6720210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة النفط 13

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حمص04010034235غصونمنار محمد شاهين38010200380
وزارة االدارة الال155.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-03حمص04220006405منيرهغروب محمد العقده38110200381

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1332.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04130021859اعتدالداليا امين عبيدو38210200382

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1987-01-01حمص04120009170حميده عيسىهاجر علي البارودي38310200383

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال73.7320060

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال2285.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-25حمص04011107987رضيهجنى ايمن الرستم38410200384

والبحث العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-11حمص04030032247كوثرفرح محمد العباس38510200385

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1526.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-26حمص04220061565ريمزين ناصر تقال38610200386
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04010395993هنوففاتن فؤاد القصير38710200387
المعهد معهد1990-06-01حمص04150025648صبحيه المسعودسوسن سليم ياسين38810200388

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.2920110

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1476.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-05حمص04220045159هالهحسنه تميم الفرج38910200389

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1616.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-20حمص04170014813رتيبهشذى عبد الكريم شربه39010200390

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي نعمال1258.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حمص04120115429فاطمهيانا ابراهيم حصاوي39110200391

والبحث العلمي

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-04-19حمص04230002751سمرمريم سعيد مصطفى39210200392

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.0520190صيدلة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1896.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-01حمص04020118586رجاءكاترين عبدالمعين خنسه39310200393
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1821.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04200007197عزيزهحنان جمعه العلي39410200394

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1294.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04030050978زينبفاطمه محمد عقيل39510200395
المعهد معهد1993-07-10حمص04010032882هناء احمدجمانه نشيد حسين39610200396

التقاني 

الصحي

335مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.5820150أشعة

المعهد معهد1994-03-28حمص10010003703رئيسهبشرى عيسى المنصور39710200397

التقاني 

الصناعي

1872معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية1879معلم حرفةوزارة التربيةالال76.2920140تقنيات إلكترونية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30دير الزور09010008997نعيمهنور محمد العلي39810200398
وزارة التجارة الال310.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-01حمص04140034713حليمهازدهار صالح الوسوف39910200399

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1999-09-05حمص04040004587أماسلآالء رئيف أحمد40010200400

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال72.1220180

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-21حمص04010683739سهامشحود سمير سلمانو40110200401
وزارة االتصاالت الال2330.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05170003802عزيزهفرح محمد احمد40210200402

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2698.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-02-03حمص04010215896فلايرنور عليان عليان40310200403

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-25حمص04140034801غزالههيفاء وحيد الفياض40410200404

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

22محاسب

وزارة االتصاالت الال2268.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-05حماه05050160130آمنهانتصار محمد الموعي40510200405

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حمص04010719220حسنهماري فايز السليمان40610200406
المعهد معهد1987-01-22حمص04010078081خديجةمحمد خالد العزو40710200407

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1899معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال71.9720060تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1880.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04030043040نجاح المحمدبراءه نورس اليوسف40810200408

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04120082430غيدارنين عبد الرحمن يوسف40910200409

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2111.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-22حمص04010194331ندهملك فادي حسن41010200410

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030027447دارينيوشع فيراز هيفه41110200411
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1750.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-30حمص04030044008مركزان الساحليبتول باسل المرعي41210200412

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20حمص04120082426غيداعال عبد الرحمن يوسف41310200413

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2046.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-10-24حمص04080033820اعتصامعال حسن حماده الكوسا41410200414

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 51قاطع فاتورةوزارة التربية127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1569.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-02حماه05030014194غادهيارا حسن الصالح41510200415

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

الجهاز المركزي الال3630.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-02حمص04010746872مارغريتناديا عامر بنود41610200416

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1018مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

320مراقب مساعدوزارة المالية1005عامل مخططات

المعهد معهد1991-01-02حمص04020053099نوفه باللمحمد يوسف الحسن41710200417

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.92201010صيدلة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1854.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-19حماه05170051234سعاداريج نديم محمد41810200418

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال2269.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-21حمص04010766718زلفهريما محمد محرز41910200419

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1620.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-15حمص04020005574مالكي محمدمرام مازن المحمد42010200420

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الشؤون الال1552.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-30حمص04030018330رمازغزل عبد المجيد مسعود42110200421

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1999-02-15حمص04060009002حنانحنين غسان حسين42210200422

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.2220200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1603.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-10حماه05170027154نجديهفايزه علي سالم42310200423
وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-07حمص04230020318غانده العجيانايفيان محمد خليل42410200424

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-15حمص07010107988صبحيةعتاب ابراهيم شعار42510200425

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-20حمص04040023923عناياترفاء وحيد الخضر42610200426

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال65.3920210

وزارة التعليم العالي نعمال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-09حمص04020001586مريممها فايز ونوس42710200427

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-03حمص04010335224حسنهعبير برهان حيدر42810200428
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1866.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-03حمص04030071332نجاحعفيفه نورس اليوسف42910200429

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-01-03حمص04030053330علياعبد هللا سعيد االبراهيم43010200430

التقاني 

الصناعي

339عامل فرن الكلسوزارة الصناعة1882معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6020153تحكم آلي

وزارة التجارة نعمال295.00200910خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1990-01-01حمص04170082928سعدهمحمد ابراهيم األحمد43110200431

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة266فني خراطة

الميكانيك

عامل تسوية وزارة الصناعة323

وخراطة

334

المعهد معهد1992-11-29حمص04220014392مريم سعيدفاطمه عبد العزيز بصو43210200432

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.5520120صيدلة

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-08حمص04120086039وردهعناق حامد وسوف43310200433
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04030008497نوالزهور كامل العلي43410200434

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-03حمص04010155801حميدهنور عبد العزيز الهابط43510200435

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1275.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-02حمص04140043258فضهمحمد عماد محمد43610200436
228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-21حمص04010390034نعمههبه مناف بلول43710200437
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال287.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-12-01حمص04120032346رئيفهرشا فيصل سلوم43810200438

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 1005عامل مخططات

والتقانة

الجهاز المركزي 134مراقب

للرقابة المالية

1019مستثمر حاسوب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-09حمص04120061264فاطمه بوحسنديانا رضوان بوحسن43910200439
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-02حماه05030014285منيرهحنان حمدان علوش44010200440
وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1460.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-23حماه05180009367حميدهمايا حبيب وسوف44110200441

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05حمص04010395714كوثررنيم احمد ريحاني44210200442

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال268.0020050ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-10-01حمص04020013588عيشهمهند سليمان موسى44310200443

بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة الشؤون الال1550.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04020079422مريمعلي محمد هرموش44410200444

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة النفط والثروة الال3778.0020173ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية2000-01-07حمص04060005443غادهدياب سعيد السعيد44510200445

المعدنية

1020عامل مهني

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال242.0019880كهرباءثانوية صناعةثانوية1967-08-10حمص04170039374نجمةصفى عبد الكريم المحمود44610200446

الديزل

وزارة التجارة 330

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال278.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-10-30حمص04140018939سهيلهبراءة محمد داؤود44710200447

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل278فني الكهرباء

كهربائي

311

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-27حمص04040017006فوزهعفراء عبد الرزاق شاهين44810200448
وزارة التجارة 500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال270.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-01-02حمص04190048509نوالمحمد عبد الكريم الديوب44910200449

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2493.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-08حمص04150021724سالمهبه نزيه حسن45010200450

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-08حمص04030000413حلبيهروعه محمد علي الحايك45110200451

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2083.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04010074367صباحرقيه ناصر السليمه45210200452

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04080023113مهاأمل محمد الرستم45310200453
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حمص04010748670سعادرنيم نزار عباس45410200454

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20حمص04060020028نوفهعالء ميخائيل بخشيش45510200455

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-06-25حمص04011024483وفاءملك ياسر الرحال45610200456

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.6720170صيدلة

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1947.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-14حمص04010582477فاطمهفاطمه محمد اليونس45710200457

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال107.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-24حمص04150029836فريدهفرات ديب محسن45810200458

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال1677.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-04حمص04200069150هناءبيان محمود يوسف45910200459

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال201.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-01حمص05070034881كوكبريتا محمود العجي46010200460

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1683.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04060008044اميمههبه سنان الحسن46110200461

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-19حمص04030014335نوفاباسل عبدالمجيد ديب46210200462
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05170001613ساميهرشا طالل عون46310200463
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال233.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010676204امينهعفاف شعيب عاجوقه46410200464

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1843.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-27حمص04040022586حنان شبيبأمل محمود وهبه46510200465

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

زين الدين محمد 46610200466

المصطفى

عامل لحام كهرباء  وزارة الصناعةالال2864.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04010653483اعتدال

و أوكسجين

وزارة النفط 324

والثروة المعدنية

وزارة التجارة 1023فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-24حمص04011046755ميساءرامي محمد اليوسف46710200467
المعهد معهد1996-01-20حمص04150027997عبير المحمدهازار عبدو سليمان46810200468

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.4720160صيدلة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2372.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حمص04010868951يسرهزينب نضال الجوراني46910200469
المعهد معهد1997-01-01حمص04010355816سحر االسعدبيان ادهم حصريه47010200470

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال75.6620170تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-05حمص04010228565سوليناحنان ماهر الغانم47110200471
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2284.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-21حمص04060025918سهيرالبتول موسى الخضور47210200472

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2406.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-12حمص04030048146محاسنمها علي القبالوي47310200473
وزارة التعليم 240كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-01حمص04050014835داللرغد نايف العباد47410200474

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-31حمص04170000851عزيزهرشا يوسف دربوله47510200475

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1660.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07طرطوس10220047384نورهمها احمد احمد47610200476
وزارة االقتصاد الال144.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-03حمص04220066601فاطمهيوسف حمدان العكاري47710200477

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1996-03-16حماه04010444670جيهان حديدالرا علي شحود47810200478

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال66.8120170مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

وزارة النفط والثروة الال2926.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-04حمص04050034084ناديابتول احمد العلي47910200479

المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 99

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1982-01-15حمص04170033661حمامهايمان عدنان طقطق48010200480

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.8220020مخابر

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1242.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-04حمص04150007419نجاةمرام علي احمد48110200481
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-19حمص04150000837بديعهمحمد فؤاد زريبي48210200482

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120075576فاطمه شمالينجمه علي حربوقي48310200483
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04220056324عميدهناريمان رامز مسعود48410200484

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-10حمص06190016924نظيرهفداء عبد الرحمن حسون48510200485

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21حمص04070033229غصونفردوس فواز الحميد48610200486
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-03حمص04010101697عزيزهجالل سلمان قباقلي48710200487
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-10حمص04130054822منتهى عباسغانيا احمد خضور48810200488

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2155.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حمص04220000267سميرةنور بسام الجمعة48910200489

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04010525367نداءهديل رجب موسى49010200490

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

عامل صيانة وزارة الصناعةالال2825.0020163تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1998-07-18حمص04020020893سريعهبهاء فرحان العلي49110200491

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

333عامل فريزةوزارة الصناعة268فني طحن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05190006460هيامنسرين محمد صالح49210200492

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-02حمص05150064838دعدعبير موفق ابراهيم49310200493
وزارة الشؤون الال108.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-08-16حمص04190009044فاطمهشذى محمد زكي حربا49410200494

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1816.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10حمص04011107986رضيه سليمانتغريد ايمن الرستم49510200495

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04220028034بسما حسننور بشير عيد49610200496

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1370.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-02حمص04200032593سميحهآمنة امين المحمد األمين49710200497

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

14محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-31حمص04010794398سعادعائده سيف الدين محفوض49810200498

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-10حمص04050011580مائسهرهف احمد الدرغام49910200499
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15حمص04220006468وضحه الحورانيصبا ابراهيم الحسن50010200500

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1522.0020210علميثانوية عامةثانوية1999-08-15حمص04030009819هناءزينب محمد فيتروني50110200501

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال303.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-06-17حمص04010660835رضيهمنى عبد الكريم الناصر50210200502

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1286.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14حمص04130041834سميره سلومجومانا طاهر سليم50310200503

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-11حمص04220029553سميرهنغم صالح الخضور50410200504

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030075613شمهازمواهب حمزه ديوب50510200505
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-30حمص04230025280هدى غنامرحاب فيصل البارودي50610200506
وزارة التعليم العالي نعمال1365.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-26حمص04010570570عبيرباسمه عصام المصال50710200507

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05010731266فيروزياسمين علي العلي50810200508

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-11حمص04020018629سوريا الحسنمحمد اسماعيل بالل50910200509

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1992-04-27طرطوس05070008330سميرهميس ياسين منصور51010200510

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال78.7020110

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

المعهد معهد1992-12-11حمص04030047138انتصاراحمد طالب قيروط51110200511

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2820164تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1881معلم حرفةوزارة التربية1034مدرب تكييف

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-13حمص04140040661ابتسامنادين وصيف الحسن51210200512
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال196.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-09-18حمص04030052449منىسمر حبيب خضور51310200513

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04140035671منيفهريم محمد ضائع51410200514
المعهد معهد2002-01-01حمص04010609586حسناءنورا حسن مشرف51510200515

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال72.4220200محاسبة

المحلية والبيئة

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة الشؤون الال1769.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-20حمص04050038967رولىلورند علي العلي51610200516

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-08-02حمص04220040978غاده وردهعلي محسن الصالح51710200517

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال72.4620181كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة الشؤون الال215.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-04-10حمص04130020952رسميهربيع محرز هلف51810200518

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1988-06-04طرطوس04120028854زهريه ابراهيمرشا علي قداح51910200519

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5920110زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

238كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-09حمص04170038957نعامهلمياء محمد األشتر52010200520
المعهد معهد1993-01-01حمص06190013785جميلهرنا محسن صبح52110200521

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال61.1020180أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم 307مراقب

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

وزارة االدارة الال3244.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-15حمص04050036014فاتنمادلين حسن السليمان52210200522

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال1904.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-27حمص04220055000فتاةآالء موسى برهوم52310200523

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال267.0020054تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1986-01-04حمص04030047100انتصارعماد طالب قيروط52410200524

بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة النفط والثروة الال1535.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010991938وصالنيروز آصف حمدان52510200525

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25طرطوس10110016106ليلىبشرى سليم سعيدي52610200526

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حمص04190044321ثناءنسيم علي محمد52710200527

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-14حمص04050021415نادياميس محسن علي52810200529

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20حمص04220055591بيكهبسيمه كمال العيسى52910200530
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1888.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-04حمص04010227617جميلهرشا فهد رزوق53010200531
ميساء محمد عبد الرحمن 53110200532

عبد الرحمن

وزارة الشؤون الال131.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-03-13حمص04010030492ماريه

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1988-02-10إدلب07010081134حميدة صهيونيباسل مصطفى صغير53210200533

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال71.2720118

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2262.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04040019001ودادلجين عيسى دروبي53310200534
وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04140047350جميلهدارين عيسى العلي53410200535

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال2311.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-09-01حماه05160048636ميادةآيه محمد العك53510200536

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-24حمص04030041478نجودروزان علي كيوان53610200537

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020178أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04140044143نزههسقراط شحود ابراهيم53710200538

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3264.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01حمص04010795042منيرهوالء أحمد جوهره53810200539

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

المعهد معهد2000-01-20حمص04030070719ميساء عليويهديل ياسر السعود53910200540

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.0420200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

المعهد معهد2000-06-02حماه05170015128ناهدسالف خضر صقر54010200541

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال79.4020200محاسبة

والتجارة الخارجية

493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة124كاتب

وزارة التجارة 312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال2902.0020163ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-07-20حمص04120135885هدىعلي ماجد السليمان54110200542

الداخلية وحماية 

المستهلك

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء272فني نجارة

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1929.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-07حماه05170037846ندىآيه ديبو ديبو54210200543

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1728.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-22القنيطرة14040089508وفيقهبتول كامل مصطفى54310200544

والتقانة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-01-01حمص04140016704اميرهنور خالد طيار54410200545

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال66.1620160تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1893معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة الشؤون النعم1647.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030021751ليناأليسا علي الحسن54510200546

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030021745فتاةليال فهد الحسن54610200547

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2300.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-08حمص04190147855الهام النجارمريم حنا النجار54710200548
وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-19حمص04010132109هيامسوار طالب ديوب54810200549

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال3344.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-04-02حمص04010408252روالمرح سمير ابراهيم54910200550

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1005عامل مخططات

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة االدارة 99

المحلية والبيئة

10جابي

242كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-15حمص04080011045رمزيهسناء محمود الخليل55010200551
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-10حمص04150012449بدريهامال خليل بركات55110200552
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05070049749سوزانيونس حسن األحمد55210200553

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1983-09-12الالذقية04220003140فوزه شدودضحوك حسن ميالد55310200554

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1900معلم حرفةوزارة التربيةالال64.3620040تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون الال1763.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-18حمص04030039500ميساءساره محمود نصور55410200555

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حمص04010556650تغريدزينب حسن عيد55510200556

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1766.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-22حمص04030038791ازدهارهبه عدنان نصور55610200557

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حمص04020026878عفراءرغد عيسى معروف55710200558
وزارة التجارة نعمال2780.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-31حمص04060010095هاالرجب حافظ حسن55810200559

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-08حمص04010193150اعتمادوالء نزيه المحمد55910200560
المعهد معهد2002-01-01حمص04020039492لميا الدرويشكوثر غسان الحبيب56010200561

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد 307مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.2820210أطراف صناعية

والتجارة الخارجية

فني بفتحة بيع 

أدوية

125

وزارة الشؤون الال2086.0020131علميثانوية عامةثانوية1994-04-01الالذقية06100053610نزيههدانيال سمير محمود56110200562

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04120064574فاطمهرهام محمد بدره56210200563
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-05حمص04070003749نجاحهناء فواز خاروفه56310200564

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020182أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120066100هناءاسعد عبد هللا كنعان56410200565
المعهد معهد1988-07-09حمص04040026759هيفاءشذى محمد بدور56510200566

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.3320080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

ميناس محمد عدنان 56610200567

الحمود

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-15حمص04200000494سالم حمود

أمين مستودع وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2800.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-04-28حمص04150031118نعيمه محسنهال محمد االحمد56710200568

المشغل 

الميكانيكي

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء321

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حمص04010831579فضيلهنور محمد طيبه56810200569
ثانوية ثانوية1995-04-03حمص04220058243فداءصباح حسن الشاويش56910200570

زراعية

وزارة التجارة نعمال3436.0020140ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

243كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04080022623سهامبتول حسين السعيده57010200571
وزارة االتصاالت الال2656.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04150015086ندىشيرين وحيد محمد57110200572

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-18حمص04220006389منيرههيفاء محمد العقده57210200573

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1984-04-01حمص04030007879فهميه خليفهداليه رجب خليفه57310200574

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال65.1220050

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد1979-01-07حماه05100041163نزههريم درويش عيسى57410200575

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.3920010انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10حمص04010919696فاتنمجد مصطفى رمضان57510200576

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1637.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05حمص04080022701رسومغدير محمود السعيده57610200577

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1282.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04170100599فاطمةبراءة يحيى طقطق57710200578
وزارة االتصاالت الال2184.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04150015082ندىمرح وحيد محمد57810200579

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-25حمص04150021064فلايرمرح علي بركات57910200580
المعهد معهد2001-01-02حمص04120030334امل حبوسفرح احمد الديب58010200581

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال73.9320200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

397 من 17صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-28حمص04040015503ابتساموالء محمود أحمد58110200582

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال252.0020010الكترونثانوية صناعةثانوية1980-01-02حمص04140058730سخيهراميا كاسر السالمه58210200583

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االقتصاد الال1361.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25حمص04050021643رانيهعلي ناجي الياسين58310200584

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية1996-11-16حمص04010136088انتصارليليان سليمان اليوسف58410200585

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3249.0020140

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد1989-10-05حمص04220020973شهديه الرستموعد رضوان الحوراني58510200586

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال69.0720110عالقات عامة

المعدنية

وزارة االقتصاد 116مساعد اداري ثان

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 1053محلل بيانات

العالي والبحث 

العلمي

489منشئ

المعهد معهد2000-06-15حمص04170072186سناء العبيدبتول سامي علوان58610200587

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.2820190مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

ثانوية ثانوية1998-01-03طرطوس10230020885سهامبشرى احمد خليل58710200588

زراعية

وزارة التجارة الال2872.0020170ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون النعم1515.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-05حماه05170018618سوزانغزل منير نونو58810200589

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-15حمص04040004339شفيقهغيداء سلمان طهماز58910200590
المعهد معهد1987-01-07حمص04060019135نديمه المصريروفيده خضر الشعبان59010200591

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال67.2420050تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1873معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة الشؤون الال2527.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-15حمص04030017851اسمهانعال صالح خضر59110200592

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال199.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-07-25حمص04010641146اسمهانسماهر علي االسعد59210200593

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال135.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-12حماه05200054345جميلهمرام علي العلي59310200594

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

243كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2114.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010449036امتثالخضر علي عرنوس59410200595
وزارة الشؤون الال2055.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-14حمص04030018009اسمهانحال صالح خضر59510200596

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-30حمص04120004122فاطمهسوسن محي درباس59610200597

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2617.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-24حمص04010593254هيفاءرباب علي جناد59710200598

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء516

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-21طرطوس10170033482وفيقهمجدولين عدنان الدكاني59810200599
234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-16حمص04030034504سهامزينب فائز الصالح59910200600
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-10حمص04230011577فاطمهلميس صالح بدور60010200601
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-02حمص04010747080عواطفرنيم عبد الرزاق النعمان60110200602

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي نعمال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-06حمص04010140571فوزيه ميهوبحال يوسف صفدلي60210200603

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-09حمص04010747058رجاءمها سليمان النعمان60310200604

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2227.0020198أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31حمص04010470966رتيبهفراس محمد فؤاد الصياد60410200606
وزارة الشؤون الال2062.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-17دمشق03300121471منىراتبه زهير االحمد60510200607

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-05حمص04140028711نجاحلبنى ابراهيم السليمان60610200608

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1885.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-13حمص04220086978براءه العباسريم علي العباس60710200609

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-27حمص04150013198رتيبهنرمين عدنان حسن60810200610
234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18حمص04220065619نزههسالم فواز الخلوف60910200611
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-30حمص04010785583شمسيريم ميسر السليمان61010200612
وزارة االدارة الال1756.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-12حمص04140039217رحابفاطمه فاروق حسن61110200613

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-11حمص04140027121تمامفاتن معين حنا61210200614
499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05حمص04220058676كوكبرائده بسيم الجاويش61310200615
وزارة الشؤون الال225.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-16حمص04010404470هندأريج سعيد المحمد61410200616

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

خديجه يوسف الحاج 61510200617

محسن

وزارة الشؤون الال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-05-08حمص04020009103فاطمه

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-04حمص04010744486جهانيارا نبيل النعمان61610200618
228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2307.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-17حمص04020016166عليانجال محسن جردو61710200619
وزارة الشؤون الال206.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-12الالذقية04010647519فكرهنوار عدنان خضر61810200620

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2390.0020143علميثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04011033049وردهآصف احمد عرنوس61910200621

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

397 من 18صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال149.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04080000129بديعهرنا نصر خضور62010200622

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-07-11حمص04010000837فيحاءحيدر ايمن نجمه62110200623

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة األشغال الال72.4620210

العامة واإلسكان

1038مدرب ديكور ودهان

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1877.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05100060270غيثاءنغم عبدهللا عبدهللا62210200624

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04020003124فرنجيهلما نصر محمد عبد هللا62310200625
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-23الالذقية04010000827فيحاءمرح ايمن نجمه62410200626

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حمص04190071249حفيظهزينب احمد صعب62510200627
وزارة الشؤون 316عامل تقطيروزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2190.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-11حماه05150064922انتصارعمار ميسر علي62610200628

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04030003631فوزيهمحمد صالح المبارك62710200629

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2237.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حمص04190150984امنهفاهمه محمد خضر رعد62810200630

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-27حماه04050031795غيثاءهبه حسن سليمان62910200631

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04010167758لمادريد جالل الحمدان63010200632
وزارة االقتصاد الال1188.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-31دير الزور09080019712لميساسراء حماد الحماد63110200633

والتجارة الخارجية

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

يسرى محمد عز الدين 63210200634

قومقلي

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-06حمص04010677893مياده

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-25حمص04010843911بهيجهساميه حسن عبد الهادي63310200635
230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-21حمص04140007231نايفهعبير هاشم سليم63410200636
وزارة الشؤون الال1850.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-01حمص04010737032منامحمد خالد الحموي63510200637

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2285.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15حماه05100066415يسرىلوجين نضال مظلوم63610200638

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-17حمص04040008382وديعهايمان مظهر ناصر63710200639

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال183.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-06-16الالذقية04010453846هناءهاديا محمد العلي63810200640

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-08حمص04060022447اميرهحسن عزت حاج حسن63910200641

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-17حمص04140001044ليلىنور سليمان سليم64010200642
234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-29حمص90040002578نصرةهدى محمد حميد64110200643
234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-09حمص04120091579نجاح معيكيداليدا بدر ابراهيم64210200644
وزارة الشؤون الال1974.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-29حمص04020041449ميساءميس حسن السموني64310200645

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-20الالذقية06100049754اميرهعفراء عزيز القبيلي64410200646

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال163.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-08-08حمص04040011922حسنه ضاهرثراء ابراهيم حمدوش64510200647

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04040024632ابتسام حمودهبه حبيب العلي64610200648
240كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2307.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حمص04200003677اميرهرؤى خالد مطلق64710200649
وزارة االتصاالت الال2505.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-23حمص04030014882رحمهبشرى محمد السالمه64810200650

والتقانة

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية2002-06-18حمص04140010811مهاميس الريم باسم شندوخ64910200651

الميكانيكي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2882.0020200

المشغل الميكانيكي

321

وزارة التعليم العالي الال1321.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15حمص04010235400يسرىاسماعيل عبدو دوار65010200652

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال3336.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-20حمص04200039146زهرهريم فخري فتح هللا65110200653

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة268فني طحن

اآلليات

331

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2343.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-03حمص04010575806جهيده االسعدلينا عيسى خليل65210200654
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-05حمص04020041280كريمهغصون احمد عبده65310200655

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال132.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه05170026969فاطمهرباب مالك محمد65410200656
وزارة التجارة الال352.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حمص04010462142وروددارين سمير الحموي65510200657

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1378.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06حمص04030059415سهيرهديل فرج العلي65610200658

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010325291رفيفمؤيد محمد ايمن الجندي65710200659

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-27حمص04030047321امونمريم عبد الرضا شحود65810200660

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2001.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030012911نجاحاريج محمد حسون65910200661
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2481.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030042495رويده العاموديفاطمه خليل االبراهيم66010200662

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال240.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-03حمص04010308617صباحهدى فوزي رجوب66110200663

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال4326.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-02-18حمص04220004262تماميسرى محمود الزاهر66210200664

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 1005عامل مخططات

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1019مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

10جابي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3646.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-14حمص04140008690محاسنامل علي ناصيف66310200665

المشغل الميكانيكي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة321

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص10050016306زهرهلمين يوسف خضور66410200666

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال263.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-01-02حمص04030058810سميرهرنا عبد العزيز االفشل66510200667

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1987-01-01حمص10160077212فاطمه حسنلينا علي حسن66610200668

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5620050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

ثانوية تقنيات ثانوية2001-01-01حمص04170065442منالبشرى شنور العويشي66710200669

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3049.0020190

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-20حمص04030020820نظيرهيوسف ياسين عبده66810200670

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04150013573سلمىسحر زياد غصن66910200671

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1992-09-01طرطوس10010052088وضحه سميرهظالل يوسف عبد الرحمن67010200672

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال67.0820130مطعم ومنهل

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-16حماه05200103973رندهسهام جاسم االسود67110200673
228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-16حمص04220028451خديجهوفاء رجب العباس67210200674
المعهد معهد1983-01-01حمص04220040721بديعه التامركفاح شعبان الحسين67310200675

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال58.2520100كيمياء صناعية

السكر

340

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-10حمص04010482047حليمهيسرى رياض كاخيا67410200676
وزارة االقتصاد الال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-01حمص04220005371سوسنلبانه حسن العساف67510200677

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

بشرى جمال الجزار 67610200678

بكداش

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-17حمص04180043474بيان

وزارة التجارة الال2783.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-08حمص04010888710املآيه امير االصفر67710200679

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حمص04010313327وفاءهال مصطفى ابو سمره67810200680
المعهد معهد1996-06-04حمص04180062638كريمه الطرشهراما سمير سليمان67910200681

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال70.2520180عالقات عامة

المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 489منشئ

المركزي

84عامل حاسب

المعهد معهد1991-01-01حمص04080020826بشيرهعبدالكريم محمود الشويتي68010200682

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.5520130معالجة فيزيائية

وزارة التجارة الال2973.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-01-28حمص04010613829ميساءآيه علي جنيدي68110200683

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة االتصاالت الال1907.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-18حمص04010180714سناءآيه فوزي احمد68210200684

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-08حمص04220001695رفعهسمر محمد النمره68310200685

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-10حمص04170051051كوكبديانا خضر الزيدان68410200686

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28حمص04030001374منارسلمى بديع سالمه68510200687
المعهد معهد1990-05-03حمص04150017980وزيره العليسعاد محمد العلي68610200688

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.8620110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2255.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-25حمص04220038043رشيدهوالء احمد الخضور68710200689
المعهد معهد2000-03-19حمص04020026888نجاح المرشدريم بدر معروف68810200690

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

مشرف وحدة وزارة الصحة525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحةالال82.8920190مطعم ومنهل

فندقية

359

المعهد معهد1988-06-23حمص04030020581جميلهاحمد سلمان الحسين68910200691

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال68.19201010تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة255فني ميكانيك

الفارزات

338

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص10170009488نصرهعتاب حسن علي69010200692
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-01حمص04220039131ميساءديانا سيفو االبراهيم69110200693
المعهد معهد1986-06-06حمص04220029459شهزنانهبه رزق رزوق69210200694

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال70.5020060

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حمص04010827571بشرىشيراز موريس شاروبي69310200695
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234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-28دمشق01020295071كوثرقمر محمد عدنان دبانه69410200696
المعهد معهد1980-01-15حمص04120055279جميله يوسفمنذر سليمان محمد69510200697

التقاني 

الصناعي

1915معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال62.2620043ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-10حمص05100064934وردهسميره رحمون عون69610200698

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07حمص04010012123نداكنانا عادل عفيفة69710200699
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2502.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حمص04140031364ابتساماحمد واصف ربيع69810200700
المعهد معهد1992-11-01حمص04030055097ابتسامماري عبد الستار الحسن69910200701

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.0020140طب طوارئ

سالف محمدطاهر 70010200702

الدرويش

228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-09حمص04020031961حميده

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-15حمص04080000872نجاةفرح عادل الخضور70110200703
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1533.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حمص04060024323سميرهمريم يوسف محمد70210200704
المعهد معهد1984-01-31حمص04020020933صبحيهعال يوسف العلي70310200705

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.8120040علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

المعهد معهد1992-01-30حمص04170015681فردوسمصطفى مروان اباظ70410200706

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةنعمال72.0820140ميكانيك مركبات

المعهد معهد1977-06-05حمص05150046256مزناريم علي ابراهيم70510200707

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.8120020بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04120079657عليانتالين سلمان سعود70610200708

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

فاطمه محمد خير مطر 70710200709

سليم

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حماه05060002692فلك

المعهد معهد1998-01-02حمص04140007484فريزهيارا عيسى محمود70810200710

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال64.5720200

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

المعهد معهد1991-01-06حمص04220006422رتيبه العقدهنجالء رمضان العقده70910200711

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربيةالال73.5320140تحكم آلي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حمص05090016055ضياءساره معن دردر71010200712

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1802.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-02حمص04150012713سناءروكسانا علي حامد71110200713

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 21محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1314.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-11حمص04140010797فريزهأالء محمد حسين71210200714
وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-05حمص04080024148غاليهرانيا احمد معروف71310200715

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1567.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-11حمص04040018998ودادحنان عيسى دروبي71410200716

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

53قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد الال147.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص06010222984فاطمهراميه عادل احمد71510200717

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-06-14حمص04140027049عائده ابراهيمروال سمير عبود71610200718

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.2220200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

المعهد معهد1999-01-01الالذقية06120011798فتىابراهيم علي احمد71710200719

التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال81.2820182شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة التعليم 13

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-25حمص04030000952ربيحهايلين رزق بلول71810200720
وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال296.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-20الالذقية06100053210توريزازدهار جبر يوسف71910200721

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-26حمص04120077849روسيانيبال سليمان جاموس72010200722

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1333.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-20حمص04030108687مزاهررهف منال اليونس72110200723
وزارة االتصاالت الال1638.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-08حمص04230047603نسرينجوكسين غياث المنصور72210200724

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-11حماه05010762752هناءدلع سامر العيسى72310200725
230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04180063917مفيدهحال هايل محمود72410200726
التصنيع ثانوية صناعةثانوية2000-01-28حمص04010614554منالمحمد يوسف اليوسف72510200727

الميكانيكي

وزارة التجارة الال2943.0020172

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة267فني صويل

اآلليات

وزارة التجارة 331

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة الموارد الال2196.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-25حمص04140012774سميرهعال محمد صالح72610200728

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال116.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-30حمص04230000947املنسرين جهاد الفحام72710200729

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2174.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حمص04120057163دعدحنان عبدهللا شقوف72810200730
المعهد معهد1996-11-16حمص04010528623رضاكنان احمد القش72910200731

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال69.9120155تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25حمص04010782349علياربا ماجد العلي73010200732
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20حمص04170006047امنهنهى معن فرزات73110200733
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-01-01حمص04010771352وفاءاديب محمد المهيني73210200734

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال74.3220190محاسبة

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حمص04010433363نجاحلجين عادل سالمه73310200735

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-04-08حمص04070040835مياده الفارسرحاب محمد الشاهين73410200736

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال68.4220190

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

226كاتب ضبطوزارة العدل512

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-21حمص04020001996سمرديما مكرم الجاني73510200737
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1571.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10طرطوس10160130840سوسنمايا محمد علي73610200738

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-01حمص04180063929فهميهغرام عمار المحمود73710200739

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2856.0020200

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1524.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04طرطوس10160130850سوسنكارين محمد علي73810200740
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010953546فاتنفرح راجح البيطار73910200741
وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1518.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-17حمص04220064380فهميهنور هاني الخضر74010200742

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

320عامل فرزوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون الال2388.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-10حمص04010025566سلمىندى رزق بدران74110200743

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1996-01-01حمص04220027379جهيدهمروة عطيه المحمد74210200744

زراعية

وزارة التجارة الال3347.0020130ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1980-09-10حمص04010456523روزهفاطمه بدر الدين عمران74310200745

التقاني 

الصناعي

1875معلم حرفةوزارة التربية1879معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةنعمال68.1119990تقنيات إلكترونية

المعهد معهد2001-10-10حماه05050035557صباح غاليأمل مصطفى الحايك74410200746

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد 307مساعد فني أولوزارة الصحةالال90.3620210أطراف صناعية

والتجارة الخارجية

فني بفتحة بيع 

أدوية

125

وزارة االدارة الال1422.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-28حمص04030026371ميادهمايا كفاح اليوسف74510200747

المحلية والبيئة

وزارة 318عامل طبخوزارة الصناعة27محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال2240.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-10-25حمص04130083981سمرمرام محرز يوسف74610200748

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-14حمص04010604504منالنور الهدى محمد ربعوني74710200749
وزارة الشؤون الال2034.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-01حمص04020028538مادلينرهام مرعي جرجس74810200750

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-21حمص04150003741رئيفهعال مصطفى عبود74910200751

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

فادي ابراهيم شحود 75010200752

ابراهيم

المعهد معهد1989-09-22حمص04010012171مادلين

التقاني 

الصناعي

عامل ورشة وزارة الصناعةالال67.16201010تصنيع ميكانيكي

الفارزات

وزارة التجارة 338

الداخلية وحماية 

المستهلك

1923معلم حرفةوزارة التربية255فني ميكانيك

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1519.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-29حمص04030057658رجاءعبير رضوان قاسم75110200753

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1991-05-27حمص04010874573صباحيحيى محمد غره75210200754

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.4320129

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت الال1933.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-21حمص04220072818بديعهسوسن نادر معروف75310200755

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال113.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-11-23حمص04030069991بدريهرانيا احمد اسد75410200756

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1543.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حمص04140007517فريزه موسىزينب عيسى محمود75510200757

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حمص04080009326ناديالما محمود الشداد75610200758

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال148.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-09-01حمص04180023799هدىنبيل احمد الناجي75710200759

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-27حمص04030060300سميرهسوزان علي حماده75810200760

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1993-08-20حمص04180085430فوزيه السعدواصاله عبد هللا جحواني75910200761

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.4020150إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التجارة الال267.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-11-20حمص04040007718فادياريا سليم درويش76010200762

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-02-24حمص04120073680سعاددالينا حسن قاطرجي76110200763

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة نعمال64.6020210محاسبة

المحلية والبيئة

494امين مستودعوزارة الدفاع492كاتب رئيسيوزارة الدفاع11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد نعمال2346.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حمص04010568490جوهينهجانيت احمد العكاري76210200764

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-06-19حمص04060022084هند العجيانزينب محي الدين ميكائيل76310200765

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال62.7220190تحكم آلي

397 من 22صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2557.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-07حمص04140034780غادهانسام احمد درويش76410200766
المعهد معهد1999-01-19طرطوس10180004144اسعاف أحمدسالي رفعت ابراهيم76510200767

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.9120190صيدلة

وزارة االقتصاد الال2043.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-08-10حمص04020005305ريماروان غسان الخليل76610200768

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 52قاطع فاتورةوزارة التربية127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1461.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17حمص04030004038غناءريم حسن الحاج حسن76710200769

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1996-02-22حمص04130028162ماري جروجرهف مروان محفوض76810200770

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال66.0020160

المحلية والبيئة

8مساعد فني

ثانوية تقنيات ثانوية1995-03-08حمص04010029730نجاحاالء علي احمد76910200771

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3490.0020130

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التجارة الال288.0020032ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-07-02حمص04010406933صالحهعالء نديم الدنيا77010200772

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني وزارة الكهرباء1019فني ميكانيك

درجة أولى

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1079

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1520.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-26حمص04030005464دنيابتول خضر اسد77110200773

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-10حمص04030057901سميرهنور احمد صقر77210200774
وزارة االتصاالت الال1614.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-28حمص04010616262نسرينميس لؤي حبوب77310200775

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2433.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-10-10حمص04140008000أمنهحمزه محمد عبود77410200776

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010241904سفيرهيزن طاهر الحوراني77510200777

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

عهود نواف عليوي 77610200778

المصيطف

المعهد معهد1998-01-10حماه05110067772هاجر عليوي المصيطف

التقاني 

الصحي

307مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.7820210أطراف صناعية

وزارة االتصاالت الال1689.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-01حمص04010840111هناءليليان منذر غانم77710200779

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-07حمص04140042610هيامشروق يوسف الحسن77810200780

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-06-01حمص04220067898عايده ديوبرهف عبداللطيف النداف77910200781

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.5420190علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10حمص04090000328فريحههنادي علي النفره78010200782
وزارة االدارة الال2449.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04220066058مريمرانيا بسام االبراهيم78110200783

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-30حمص04150016572داللمروه عقاب المحمد78210200784

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2307.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04220021291ماجدولينسوزان علي الوعري78310200785

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

صفاء عبد الغفار عبد 78410200786

الرزاق

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حمص04020042842خديجه

المعهد معهد1998-10-06حمص04220006381رتيبه العقدهعال رمضان العقده78510200787

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال68.3220190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

1891معلم حرفةوزارة التربية337

المعهد معهد1999-05-01حمص04220067929عايده ديوبرهام عبداللطيف االنداف78610200788

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعنعمال64.8920190

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

المعهد معهد1998-01-01حمص04010357263رئيفهايه عبد الباسط الحمويه78710200789

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال83.7320200محاسبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21حمص04030004393ندىزينب علي الحايك78810200790

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1662.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-07حمص04050000258فاديهحال محمد الحمود78910200791

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-19حمص04030076438دنيادعاء خضر اسد79010200792

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1941.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-22حمص04030017664ميساءميرنا محمد حمود79110200793

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1581.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-05حمص04150018967سوزانرها انور العلي79210200794

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-30حمص04150028798هدى يونسجميله سليمان العلي79310200795

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-15حمص04030039392حياهمليحه موسى ابو ثلجه79410200796

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1710.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-28حمص04020001230شيرازدانيال حسن الخنسى79510200797

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1306.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04010311301مهاساره هزاع القباني79610200798

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-05-14حمص04060008957لينا القاسمبشرى محمد الجهني79710200799

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاعالال65.0020170تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

المعهد معهد2001-01-01حمص04190110339خديجهسوزان احمد بالل79810200800

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال64.8020210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة الشؤون الال125.0020000علميثانوية عامةثانوية1979-02-10حمص04030048531فاطمه المصطفىايلبا جورج الصارم79910200801

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال257.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-01-29حمص04080009485شفيقهنسرين طالب عرب80010200802

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-16حمص04150018963سوزانرهف أنور العلي80110200803

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1736.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-01حمص04220046288لينادلع علي خليفه80210200804

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال302.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-12-02حماه05120010099أديبهإلفت يونس قعير80310200805

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1184.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-21حمص04030048224مريممنار حسين شعبان80410200806

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1628.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-01حمص04020026790مديحهعبير ناصر خليفه80510200807

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1986-02-21حمص04010482389مريممرفت مرشد خضر80610200808

زراعية

وزارة التجارة الال347.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 237كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04190021588ازدهاررؤى ابراهيم الحموي80710200809

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال2402.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-22حمص04020020222ناريمانروزيت منير الموسى80810200810

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04140017673فوزهلميس ابراهيم الطيار80910200811

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت نعمال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-13حمص04120050603فدوىيسرى محمود سلوم81010200812

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-23حمص04050002493نجودنور فايز مخلوف81110200813
التصنيع ثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04010512787غزالهعلي خضر النيساني81210200814

الميكانيكي

وزارة التجارة الال252.0020099

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة266فني خراطة

اآلليات

عامل صيانة وزارة الصناعة331

الميكانيك

323

المعهد معهد1988-01-15حمص04130038845فاطمه حبابهسماسم دعاس حبابه81310200815

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال63.6020110مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد خريج  وزارة الصحة253مدقق

معهد

وزارة التعليم 320

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2023.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120094330سهامهناء حمزه ناصيف81410200816
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-13حمص04020003965اعتدالبتول محمد حجو81510200817

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال76.2420210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-01حماه05010301413فلايرآية نهاد العيوق81610200818

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االقتصاد الال1560.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27حمص04010139630ديالهرنيم يعرب شاويش81710200819

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3137.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-09-01حمص04150027461مريمساندي محمد الدرويش81810200820

المعهد معهد1998-11-27حمص04230010419اميره صبحصبا ديب اليوسف81910200821

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال73.4620190تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04170001282عائشهفاطمه طه الخطيب82010200822
وزارة التعليم العالي الال1590.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04030009365حسنهخديجه رياض ياسين82110200823

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-12حمص04230012091تركيهفرات يوسف عنقه82210200824

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال174.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-22حمص04010374503ميراجصافيناز راتب السالم82310200825
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01حمص04030022176ابتسام حورانيفاطمه مراد شلهوب82410200826

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-25حمص04190007611بدريهشيرين علي تامر82510200827
وزارة التجارة النعم3299.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-08حمص04010456657وفاءاية محمود داغستاني82610200828

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 333عامل فريزةوزارة الصناعة267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1549

وزارة االدارة الال2482.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-04-25حمص04150024102ابتسامحال غازي عزيز82710200829

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-21حمص04060006905مريم الرستمايهم جهاد الرضوان82810200830
وزارة الشؤون الال119.0020060علميثانوية عامةثانوية1982-11-08حمص04130057141اذيانهسماهر نعمه بيطار82910200831

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

360كاتب رئيسيوزارة الصحة236كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حمص04180083206فطيمفوزيه سليمان الشحود83010200832
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-05حماه05050125900حياةهنادي احمد الحسين83110200833
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-03حمص04150001526سميحهأمل ابراهيم زريبي83210200834

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

عامل صيانة وزارة الصناعةالال233.0020182تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1996-12-04حمص04040029367سوسن عليعالء ثابت سلوم83310200835

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

270فني لف محركات

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2296.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-12حماه05010228069كتيبهنسرين صالح العلي83410200836
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-20حمص04220018592رمزيةسلوى علي خلوف83510200837
وزارة االتصاالت الال1879.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010077776هدىفاطمه عاصم حسون83610200838

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2045.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-24حمص04010114252اسعافعبد هلل غازي المنصور83710200839
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-20حمص04060027959فهميهروعه صالح الخالد83810200840
وزارة االتصاالت نعمال1730.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-20حمص04170084972سهامسلوى سعيد الزيدان83910200841

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2218.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21حمص04220053317فتاتباسل فاضل العلي84010200842

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2278.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-08حمص04010399906اسمهانلمى فايق العباس84110200843

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319مراقب مساعدوزارة المالية127

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2285.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010062072أميمهأحمد قصي الخطيب84210200844
وزارة االدارة الال2386.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-08-09حمص04030069552سناءحسن حيدر الحجي84310200845

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1980.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04080024843اماثل الحسنمرح حسين السعيدي84410200846
وزارة التجارة الال3925.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-25حمص04120098334سهامعال ابراهيم غريب84510200847

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 320مراقب مساعدوزارة المالية257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االدارة الال1604.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-15حمص04220074310خولهدعاء احمد طاقيه84610200848

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01حلب02330022642امينهحاجه محمد عيد كش84710200849

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01إدلب07240036125أديبة اصطيفيياسمين ماجد اصطيفي84810200850

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1797.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-05حمص04030061314معينةحال احمد الشحود84910200851

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04حمص04010031351سهيلهعزراء فواز بلول85010200852
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1728.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04011146578سميهديانا احمد العجيه85110200853
وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1699.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220025183نهىنور الهدى احمد ربيع85210200854

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال220.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-02-27حمص04010396745حياهريم طريف دله85310200855

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2175.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-04حمص04010754153فاديهشعبان عمار حسين85410200856

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال3571.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-03-04حمص04010432743ندوهآيه سمير عرب85510200857

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل تسوية وزارة الصناعة266فني خراطة

وخراطة

334

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال177.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-02-20طرطوس10180000148فاطمهسراب حسين زمام85610200858

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140015805سميحهنسرين يوسف ادريس85710200859
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-28حمص04180071212طرفهمرفت اسبر اسبر85810200860

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1933.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-26حمص04010490497ندىآالء احمد الشامي85910200861

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1505.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04050034184كريمهرهف علي الغزول86010200862
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-06حمص04230011881يسرىكليمه محمد العيسى86110200863
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-25حلب02100035202خيريه محمدهناء ديبو حج محمد86210200864
228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16حمص04050034207ودادفاطمه محمد الغزول86310200865
231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2029.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07حمص04220073001جميلهأمل محمد بلول86410200866
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02حمص04010849045ابتسامديما نضال سمعان86510200867

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-20حمص04220019720جميلهسلوى محمد بلول86610200868
المعهد معهد1997-09-14حمص04040001000نديمه رجوحسلوى عبدو طالب86710200869

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال64.0120210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

المعهد معهد1993-08-30طرطوس10160088635نوال سليمانمحمود محمد حسين86810200870

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال66.2920142

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 65منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

المعهد معهد2000-10-15حمص04150015080حميده المرعيتغريد نزيه خضور86910200871

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.1820210معالجة فيزيائية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04020006607عريفهرهف نزار فرج87010200872
وزارة التجارة الال3628.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04120091134انتصار العلييوسف خليل العلي87110200873

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية ثانوية1980-05-01حمص05050148446ندوهدارين زيد السليمان87210200874

زراعية

وزارة التجارة الال717.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال297.0019940كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-03-10حمص04060012911ميلوجابر هاشم اسماعيل87310200875

إصالحات عامة

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد2000-05-27حمص04010388871ليندازينب حيدر االبراهيم87410200877

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال87.1620190محاسبة

المحلية والبيئة

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1389.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-20حمص04010803239عبيرمروه عباس احمد87510200878

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-07-01حمص04220058455غاده برهومديانا لؤي مسعود87610200879

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال76.6420180

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

52قاطع فاتورةوزارة التربية317عامل تخميروزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعةالال2200.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص04010922584سهامنيرمان عبدهللا بالل87710200880
المعهد معهد1999-11-29حمص04010397796روال العدلاسراء زكريا دربولي87810200881

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال71.5620200محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04230018251دارينآيه نزيه الراعي87910200882

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1991-10-15حمص04010437053مياعلي فايز عمران88010200883

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال80.2120114

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االقتصاد 13

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

226كاتب ضبطوزارة العدل126

وزارة النفط 232كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-22حمص04011050412هنودآمنه اسماعيل الشامي88110200884

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04140036025نبيههمياده مرتضى درويش88210200885
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04011047077هنودسالم اسماعيل الشامي88310200886

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05150072097ميالءمرح عبدالكريم يوسف88410200887
المعهد معهد1997-04-01حماه05170022167اسعافحسان بسام ناصر88510200888

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.5320190معالجة فيزيائية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حمص04140004779منارسندس ظافر سالمه88610200889
المعهد معهد1993-08-28حمص04120100836مريمغياث حسن نجار88710200890

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال74.9320134تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة التجارة الال310.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-07-26الالذقية06010128602حياةنور سليم داؤد88810200891

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الجهاز المركزي الال2400.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-06-20حمص04010151191سمرهيا عدنان العيسى88910200892

للرقابة المالية

وزارة االتصاالت 1019مستثمر حاسوب

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1997-10-15إدلب07220084233أمنةإيمان مصطفى خلوف89010200893

التقاني 

الهندسي

مساعد فني وزارة النقلالال68.5520190المساحة

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

مساعد وزارة النقل508مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

314

المعهد معهد2000-01-01حمص04070025172أمل الدراوشهبتول رياض الدراوشه89110200894

التقاني 

الصحي

315مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة314مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1520200مخابر

وزارة التعليم العالي نعمال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-05طرطوس04010033029آمنهبشرى علي حالق89210200895

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19حمص04010033018آمنهوفاء علي حالق89310200896

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-12-15حمص04040008035عفافأيه محمود ابراهيم89410200897

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1888معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2220200

وزارة االتصاالت الال2435.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-26حمص04030026463لوزاميس جودات الساحلي89510200898

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-04-05حمص04011123709اسبانيا اليوسفأحمد ابراهيم شيحه89610200899

التقاني 

الصناعي

497مساعد فنيوزارة الدفاع1905معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7920162خراطة وتسوية

ثانوية تقنيات ثانوية2001-08-26حمص04040002597عفيفهأحمد فيصل سليمان89710200900

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة نعمال2654.0020200

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التجارة 1071عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3245.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04140047482نجاحفرح محمد درويش89810200901

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1018فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة الشؤون الال2134.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-07الالذقية06010293690هدىنغم هيثم رجوب89910200902

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-13الالذقية06010296419هدىناريمان هيثم رجوب90010200903
وزارة الموارد الال131.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-23حمص04130038635بربارهنيرمين الياس عثمان90110200904

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-01-15حمص04030007952شاديه محمدآيه شعبان خليفه90210200905

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال72.0220210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

مصرف سورية 115

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة االدارة الال2084.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-06-18حمص04010904250سحرايمن احمد العسس90310200906

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 9جندي إطفاء

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1984-03-05حمص04220044470عليااحالم رمزي الكل90410200907

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال75.3120040

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-22حمص04010021942سميرةهيام محمود المحمود90510200908
المعهد معهد2002-01-01حمص04010580426ارجوانهبه علي خليل90610200909

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال79.7720210محاسبة

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال296.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-07-23حمص04190061031داللعمار عدنان االبراهيم90710200910

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-11حمص04230025269حميدهآالء ياسر البارودي90810200911
234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-26حمص04040004616وجيدهعبدو يوسف منصور90910200912
المعهد معهد1999-10-15حمص04010802629فداءرزان سامر العجي91010200913

التقاني 

التجاري

310أمين مستودعوزارة الصناعة311أمين صندوقوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال66.6920210محاسبة

وزارة االتصاالت الال1832.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-04القنيطرة10160095214حميدهروان فيصل بدر91110200914

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-09-04حماه05150088597سهام جوهرهريتا محمد جوهره91210200915

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال63.1720210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-09حمص04120001383روسياهاله يوسف بدعه91310200916
228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15حمص04120034973علياانعام جابر حلوه91410200917
المعهد معهد2000-01-01حمص04120102352فاطمهإنعام حسن محمود91510200918

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 493مساعد محاسبوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعةالال77.5620200محاسبة

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

أمين مستودع وزارة الصناعةالال276.0020080الكترونثانوية صناعةثانوية1987-05-09حمص04010114020مفيدهمحمد عبدالرحمن الرستم91610200919

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة األشغال 327

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

وزارة الشؤون الال2687.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-30حمص04010918636فكتوريامرح عبد اللطيف العيسى91710200920

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1998-08-08حمص04220038295ورده الطعمهميس حسين شاهين91810200921

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال74.8920190محاسبة

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-08درعا12180004938نجديهرهف زيدان الغريب91910200922
وزارة االتصاالت الال2219.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-24حمص04030081043نشيده دعونيرمين عبداللطيف الحسن92010200923

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04120015718وفاءصفاء يوسف شحود92110200924

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1940.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-05حمص04080041763فاديهيارا هاشم شحود92210200925

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال3225.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-01حمص04140014100وزيرهماري غسان عيسى92310200926

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-05حمص04010881948عيدهاعتماد ابراهيم الحوراني92410200927

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2001-02-01حمص04150008000غصون الصالحغيداء مالك محرز92510200928

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال81.4920200شبكات حاسوبية

المعدنية

وزارة االدارة 38فني

المحلية والبيئة

مساعد خريج وزارة الصحة8مساعد فني

معهد

351

المعهد معهد1999-03-25حمص04230004763وفاءرؤى ابراهيم التاسع92610200929

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.5320200معالجة فيزيائية

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-04حماه05030014055عواطفأريج محسن األسعد92710200930
وزارة التجارة الال280.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-05الالذقية06200046309صبيرهبشرى محمد يوسف92810200931

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المعهد معهد2000-03-25حمص04230004882وفاءنور ابراهيم التاسع92910200932

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2120200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال261.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-04-01حمص04060028195ردينهشاديه فريز دبجن93010200933

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04120073944فتاةهبه علي عبد الرحمن93110200934

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال256.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-25الالذقية06200066052صبيرهريم محمد يوسف93210200935

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1445.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-12حمص04030058083مونيبتول موسى الاللي93310200936

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-12حمص04020006052نالزينب محسن حسين93410200937

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-03حمص04010027927سفيرهرنيم محمد صفتلي93510200938
المعهد معهد1988-08-10حمص04170007258عائشهخليل عبدالعزيز فرزات93610200939

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.3420080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

ثانوية ثانوية1984-01-14حمص04010236648حسنهليزا بدر الدين الصالح93710200940

زراعية

وزارة التجارة الال369.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2001-01-20حمص04120094601بشرىريم عبد هللا رسالني93810200941

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال70.1020200مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعة124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05010380373وصيفههنادي محمود السليمان93910200942
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-15حماه05150072122سهيالميسون خليل الشيخ يوسف94010200943

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1988-01-10حماه05160007111كوكبفرح علي صبح94110200944

زراعية

وزارة التجارة الال388.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حمص04080012877عدنيهأريج نزيه الخالد94210200946
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1904.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-17حمص04030062880حوريهبتول هيثم االسماعيل94310200947
347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-20حمص04220036418عليهراما مصطفى الفاحلي94410200948
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26حمص04220041749تمازينآالء حبيب سكاف94510200949
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1954.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05190036637جهينهسجى اسماعيل سالمي94610200950
وزارة الشؤون الال2463.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-22حمص04020077569سميرهنور يوسف عوده94710200951

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال2669.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-07حمص04011027245لينهرهام شعبان قطان94810200952

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1992-09-02حمص04220048773ليلىثراء شعبان االحمد94910200953

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة نعمال69.6420150

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع302خفير حراجي

وزارة النفط والثروة نعمال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05الالذقية06200037418حميدهمجد خرفان عدره95010200954

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حماه05090016810هندعال محمد دردر95110200955
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1435.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-16حمص04060026667سناءكاتيا عماد الكبه95210200956
وزارة االدارة الال162.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-06-05حمص04140028299شهدي خضورمريم بالل علي95310200957

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-15حمص04010185835سفيرهدارين احمد شيحه95410200958

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1793.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-21حمص04130031624رابيافيفيان محمد ونوس95510200959

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حمص04190042008رحمهوفاء عبد الكريم الموسى95610200960
وزارة االقتصاد الال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حمص04020001059فاطمهثراء محي الدين خنسه95710200961

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-01-04حمص04220048779ليلىمهند شعبان األحمد95810200962

التقاني 

الصناعي

1918معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةنعمال68.2720180ميكانيك مركبات

المعهد معهد1996-10-06حمص04010584610رندامديحه عبد المعين النداف95910200963

التقاني 

التجاري

311أمين صندوقوزارة الصناعة310أمين مستودعوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال68.4220180محاسبة

المعهد معهد1990-01-01حمص04040028384فلايرنرمين محرز الحمدان96010200964

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال67.5420100

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

وزارة االدارة 313

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت الال2341.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-29حماه04030057928منالبتول عبد الحميد يونس96110200965

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-26حمص04030044956ابتساماليس حكمت الشاعر96210200966
وزارة التجارة الال3072.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-20حمص04120077248احالمحنين حافظ بياض96310200967

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون 320عامل فرزوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1689.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04120131371فاطمهزينب محمد جاموس96410200968

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1912.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10حمص04010189569يسرىساندي عماد سليمان96510200969

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حمص04150002171نعيمهاريج مصطفى دبرها96610200970

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1999-06-04حمص04080032583صفاء عليرنيم احمد المحرز العيسى96710200971

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي 226كاتب ضبطوزارة العدلالال71.5620210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15حمص04010335190حسنهالين برهان حيدر96810200972
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1813.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حمص04020088410شريفهمريم محمد منذر خياره96910200973
وزارة 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-17حمص04200019774جميلهسارة عبيد الحسين97010200974

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-06-03حمص04140046959امينهغنى سؤدد بالل97110200975

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال66.6120190المساحة

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

مساعد فني وزارة النقل510مخبري

(طبوغرافي)

318

وائل محمد فرحان 97210200976

ضاوجي

المعهد معهد2002-01-01حمص04010996483ميساء ضاوجي

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال68.0720200

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة االتصاالت 232كاتب ضبطوزارة العدلالال1463.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010496378فاطمةزهور محمدسعيد السلومي97310200977

والتقانة

240كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2435.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-28طرطوس04080023132مهارهام محمد الرستم97410200978
228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010812598حميدهوالء شهير المصري97510200979
المعهد معهد1990-01-01حمص04030006061سوعادحسن حيدر اسد97610200980

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةنعمال70.7720143ميكانيك مركبات

وزارة التجارة الال281.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-24حمص04120069558نثيلهوفاء ابراهيم يازجي97710200981

الداخلية وحماية 

المستهلك

313أمين صندوقوزارة الصناعة315كاتب ماليوزارة النقل258أمين صندوق

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقل313أمين صندوقوزارة الصناعةالال4472.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-20حمص04120026963نثيلهشذا ابراهيم يازجي97810200982

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2024.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-14حمص04140045577مهاريم حمزه محمد97910200983

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

عامل صيانة وزارة الصناعةالال3090.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-02-23حمص04140015215هندرهف يوسف عبد هللا98010200984

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل تسوية وزارة الصناعة271فني ميكانيك

وخراطة

334

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01حمص04140014890اميرهمنى عيسى صالح98110200985
وزارة االدارة الال2492.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-13حمص04090008290حمدهآالء عبدهللا الحرب98210200986

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة12جندي إطفاء

وزارة االدارة الال228.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04090008172صباحخيره احمد الحرب98310200987

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة12جندي إطفاء

وزارة الشؤون الال153.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-03-04حمص04030033996حياةكنانا صالح الحسن98410200988

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد2001-01-25حمص04140015139هيام شدودسليمان تامر بدور98510200989

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال74.8020200ميكانيك مركبات

المعهد معهد1980-05-25حمص04170102526حليمهماري علي مياسه98610200990

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.3120010إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-13طرطوس03120046695مهاهبه محمد يزبك98710200991

والتجارة الخارجية

128كاتب

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال2864.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-20حمص04170034130وضحةأسامة عبد الرزاق الفارس98810200992

أولى

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1076

وزارة الموارد 1075عامل مهنيوزارة الكهرباءالال340.0020110ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-04-11حمص04170034102يسرىمحمد سليمان الفارس98910200993

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1554

الداخلية وحماية 

المستهلك

1019فني ميكانيك

وزارة االقتصاد نعمال2038.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-13حمص04040031964سعادروان نواف حماد99010200994

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1997-01-04دير الزور09080019710لميس سليل الرفاعيآيات حماد الحماد99110200995

التقاني 

الصحي

وزارة النفط 337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.2020200صيدلة

والثروة المعدنية

100ممرض

المعهد معهد1994-01-10ريف دمشق03300086258عبلةايات احمد شاميه99210200996

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال85.7420150صيدلة

وزارة االتصاالت 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2847.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حمص04130052884رغيدهكريستين ياسر محمود99310200997

والتقانة

315كاتب ماليوزارة النقل134مراقب

وزارة الشؤون الال1912.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-06-18حمص04020007929خديجهحمزه احمد الحاج محمد99410200998

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال243.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-09-20حمص04090009228عطوهخديجه عزات حرب99510200999

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-04حمص04140058833ميادهمايا عبد اللطيف علي99610201000
المعهد معهد2000-05-29حمص04010414372ايمانيحيى زكريا السعيده99710201001

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال74.3220201مطعم ومنهل

وزارة االتصاالت الال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07حمص04030021809امالياابتسام احمد اليوسف99810201002

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2000.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-26حمص04010740519ودادديانا موفق شحود99910201003

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-24حمص04080016176احتفالمنال كمال السليمان100010201004

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال190.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-14حمص04220045571مريمعبير عادل الكردي100110201005

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1454.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حمص04030057010ردينه المحمديمامه فادي المحمد100210201006

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04حمص04040027592عفافثراء محمود سليمان100310201007
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية تقنيات ثانوية1999-01-30حمص04011016733لينداآالء يوسف شيحه100410201008

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2938.0020170

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010415600ايمانحسين زكريا السعيده100510201009

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال75.2120201مطعم ومنهل

وزارة التجارة الال3316.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-18الالذقية06120026579نوالنيرمين عصام سلوم100610201010

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

ثانوية تقنيات ثانوية1999-01-30حمص04011016734لينداوالء يوسف شيحه100710201011

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3138.0020160

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04080007520فاطمه الحسينياسمين احمد الحسين100810201012

والتجارة الخارجية

128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15حمص04180012770آمنهوفاء محمد بكور100910201013
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-20حمص04030044397وزيرهعلي راتب اليوسف101010201014

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2454.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04140022819مكهدعاء وسيم خليل101110201015

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

21محاسب

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2352.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04010893097ريمهنور نضال عرب101210201016
المعهد معهد1999-05-05حمص04010817918زاهيهكارين عماد عطيه101310201017

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال78.9020180محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

494امين مستودعوزارة الدفاع11مأمور تحقق

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1408.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-03حمص04010610431سهامبتول راغب المحمد101410201018

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1993-03-12حمص04010205078خديجهدعاء رجب حزوري101510201019

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال67.3220170محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

310أمين مستودعوزارة الصناعة312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة28

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال3423.0020147كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-07حمص04030004493جوهينادانيال بديع المنصور101610201020

إصالحات عامة

325

231كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حمص04200002419فاطمهمريم عبدالعزيز عبدالعزيز101710201021

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2382.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-25حمص04010458514فهميهريم محمد سليمان101810201022
المعهد معهد1992-09-06حمص04010123904زهور الحمودمها محمد سليمان101910201023

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال70.5320200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-11طرطوس10020021624كوكبزينب ياسين ابراهيم102010201024
وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2256.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حمص04150021298سالمسحر علي ديب102110201025

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التجارة نعمال2189.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-10حمص04190123804فوزيهمحمد خضر المصطفى102210201026

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة270فني لف محركات

محطة الديزل

عامل فني وزارة النقل330

كهربائي

311

وزارة االدارة الال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04150033022غادهخليل شعيب بركات102310201027

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 27محاسب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حمص04040020483رتيبهنيرمين يوسف احمد102410201028

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

خوزيمه عبد الهادي العبد 102510201029

الرحيم

240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-28حمص04070018828حميده

وزارة االدارة الال3663.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-08-20حمص04030054143ناريمانهاجر كاظم العلي102610201030

المحلية والبيئة

وزارة النفط 10جابي

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 99

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-06حمص04010744406رجاءلما احمد حالق102710201031

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2675.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-30حمص04150023374رجاءيمان يوسف اليوسف102810201032

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20حمص04220054963شهيدهعفراء فؤاد برهوم102910201033

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1465.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-25حمص04010475377حميدهنور منير شبطا103010201034

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10حمص04140048705منىأنسام خليل صالح103110201035

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1923.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-12حماه05170043142سهيلهبشرى مفيد خولي103210201036

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-08حمص04150027410لينا سالمهمايا غسان سالمي103310201037
وزارة االتصاالت نعمال2059.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-19حمص04011075746حنانعالء محمد الشاهين103410201038

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04حمص04040027573احالموالء وليد يونس103510201039
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حمص04140014219دالل موسىزينه ياسر يوسف103610201040

397 من 30صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1674.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-29حماه05170048743سوهاادهم رائد خليل103710201041

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2265.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-09حمص04030030581ريناعلي معال المنصور103810201042

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد2000-01-03حماه05180014172سوريا ادريسهبه صالح العلي103910201043

التقاني 

للصناعات 

الكيميائية

تكنولوجيا 

الصناعات 

الكيميائية

وزارة التعليم العالي الال72.7320190

والبحث العلمي

وزارة التعليم 493مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 494مخبري

العالي والبحث 

العلمي

497مخبري

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2889.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-02-08حمص04220008396ياسمينعبير محمد حمدوش104010201044

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1018فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-13حمص04050003574وفاءشذا محمد المحمد104110201045

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال2232.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-28حمص04220059834شهيرهتغريد ابراهيم المحمد104210201046

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04190009947رتيبهنداء محمد حربا104310201047
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-30حماه05180007546اسمهانايلين عباس عباس104410201048
المعهد معهد1998-09-22حمص04030001190سميره خضرديانا سالم الديوب104510201049

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5820190تقنيات إلكترونية

وزارة االتصاالت الال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-20حمص04230001228هاجارسحر محمد النيساني104610201050

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-07-04حمص04180073836فتاترقيه ابراهيم بدور104710201051

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال81.5020100إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-13حمص04010162280رسميهمريم علي طه104810201052
وزارة التجارة الال297.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-09-03حمص04050003572وفاءسها محمد المحمد104910201053

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-09حمص04030075612ناريمانارسوله كاظم العلي105010201054
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-31حمص04010020760ثرياميرفت حسن الحمدان105110201055
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-30حمص04020015891سوريافاديا فيصل السالم105210201056

العالي والبحث 

العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1992-08-07حمص04170027532وضحةفاطمة ابراهيم الشيخ خلف105310201057

التقاني 

الصحي

323مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحة322مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.6720180تخدير

المعهد معهد1994-01-30حمص04030072185سكينه عقيلايمان عبد الكريم شبان105410201058

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل226كاتب ضبطوزارة العدلالال85.0320150

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حمص04030002446كوكبرشا منير عمران105510201059
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال169.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-03حمص04060006560رفاءميسم خليل االسعد105610201060

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1509.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-09حمص04060033336روزلينرشا عبدالكريم العلي105710201061

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-20الالذقية06120006184عاملةزينب غريب يعقوب105810201062

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-01-01حمص04010404325ندا الطماسفرح ياسر السقا105910201063

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4120180تقنيات إلكترونية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-21حمص04140047677سهامنيرمين محمد بالل106010201064

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-08-16حمص04011040539هدىبرافدا سمير اليوسف106110201065

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.8520160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04150020723سعادعلي اسماعيل جريش106210201066

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1486.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-10حماه04050015251سحروالء اياد العزو106310201067

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1505.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-28حمص04170137154داللساره فهيم الحسن106410201068

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319عامل تصفيةوزارة الصناعة127

وزارة التجارة الال3159.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-10حمص04030060905تركيهفاطمه علي الشعبان106510201069

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد2001-04-19حمص04010178676غادهرهف لؤي االبراهيم106610201070

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال61.6020200

والبحث العلمي

وزارة االدارة 519فني صيانة حواسيب

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة االقتصاد الال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-02حمص04020020940صبحيههاال يوسف العلي106710201071

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2339.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04230047796هودهعمار احمد السليمان106810201072

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2000-05-01حمص04010898594لماأيه نزار علوش106910201073

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال73.1020200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

323فني كمبيوتروزارة المالية1886معلم حرفةوزارة التربية115

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120036928سميرهروان علي الخليل107010201074

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1734.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-30حمص04170137155دالليارا فهيم الحسن107110201075

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد2000-01-01حمص04030040843رقيه المرعيسوسلين محمود العلي107210201076

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال73.7820180الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-03حمص04090017770فاطمةمنيره محمد عيد الرفاعي107310201077
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04120051780سميرةنتاليا علي الخليل107410201078

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-25حمص04180064805غادهغزل راتب ابو علي107510201079
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04180068239سميرهرنيم عبد اللطيف بربوره107610201080

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-15حمص04080012301شعيلهدارين شعبان القاسم107710201081

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1991-06-15حمص04010194932فاتنسوسن ناصر حسن107810201082

التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي الال67.0020190شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

مساعد خريج وزارة الصحة13

معهد

وزارة االدارة 352

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد2000-09-09حمص04010897053الهامالما حسن الحسن107910201083

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال70.3220210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

227كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة الشؤون الال133.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04080012327شعيلهنهله شعبان القاسم108010201084

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1633.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-12حمص04011183499رياميوسف سالم حمود108110201085

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-04-10حمص04010302492سمرأمل ممدوح الظلمه108210201086

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال64.7520130إدارة أعمال

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة التعليم 84عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1406.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03حمص04220045635حناننورمان فادي العجوز108310201087

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-06-01حمص04030004602حسنهفاطمه جمال لووش108410201088

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1485.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-08حمص04030070885رداحربا محمد الجاسم108510201089

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الموارد الال114.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-03حمص04080028553سميرهسوسن يحي العبد هللا108610201090

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-23حمص04010318200فاطمهصفاء حسن العبود108710201091
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1283.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حمص04110005274منىمريم خالد الخطيب108810201092
وزارة التجارة النعم3969.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-30حمص04010445397غادههديل محسن السليمان108910201093

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

وزارة االقتصاد الال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-18حمص04150000199وفاءلميس علي محمد109010201094

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال160.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-10حمص04060023143فهديهسومر احمد محمد109110201095
وزارة االدارة الال1611.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حمص04190057575فاطمهدعاء يحيى جمال109210201096

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1982-02-01حمص04030055196زينب اسماعيلحسن صباح االسماعيل109310201097

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربيةالال63.6820113

وزارة التجارة الال3129.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-06-01الالذقية06200088989سمررنيم غيث مهنا109410201098

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 268فني طحن

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

المعهد معهد1996-01-22حمص04010358173ليلىموسى قبالن رزق سلوم109510201099

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال66.2820170مطبخ وحلويات

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25حماه05170010563وفاءالرا محمود محمود109610201100
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020117أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-30حمص04010219939فاطمةميثم ياسر الجوراني109710201101

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-25حمص04220007050عبيريارا حسين الكاسوح109810201102

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20حمص04080035276ريوفغيدق صبري االحمد109910201103
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2344.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01دير الزور09010119067امينهمروه محمود العلوش110010201104

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1845.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-20حمص04180057707رغدهراما عبد السالم دهلل110110201105

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20حمص04030017769منيرهاماني عبد الكريم الخضر110210201106
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010317500صفيههند عبد الرحيم العليوي110310201107
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-20حمص04010576325كهرمانسمر بدر السليمان110410201108
234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1329.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-20حمص04040032797زاهيهمي نضال سليم110510201109
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2293.00201710أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010748661سعادمحمد نزار عباس110610201110
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وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-01حمص04220036145صبحيهمرام صالح العيسى110710201111

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد الال3013.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-10-08حمص04230020366غاندهريم محمد خليل110810201112

المائية

وزارة التجارة 1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04220042936مهافاطمه اسماعيل االبير110910201113
وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2741.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-15حمص04020117202ناديهحنان يوسف عبدو111010201114

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1358.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-03حماه05170040628عواطفسونيا بسام يحيى111110201115

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1999-01-15حماه05070036959دارين محرزسالي حارث االحمد111210201116

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال69.0820170محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04040004615نوالسندس حرب منصور111310201117

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20حماه05070004194حميدهعال نورس ديوب111410201118
المعهد معهد1993-07-01حمص04170023986منه المنصورألفت عيسى االسماعيل111510201119

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2520150بساتين

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01حمص04170009825نوفةسمية محمود بربر111610201120
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1638.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-30حمص04040026022هياممحمد شوكات بدور111710201121

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13حمص04010331780منىرنا صالح سلوم111810201122

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-01-03حمص04220025098فاطمه المحمدريم هاشم الونوس111910201123

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال67.6320090

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 65منشئ رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

رزان محمد الحسن الحاج 112010201124

محمد

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-10حمص04220056632سهام

وزارة االقتصاد الال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04140028222نعيمهسوزان محى الدين العلي112110201125

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1832.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-03حمص04220037827اسعافمرح ايهم ديب112210201126

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04030057937حنان السالمهعبير كمال يونس112310201127

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

344مساعد فني أولوزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1420200

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال180.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-05حمص04220064102مريمرحاب محمد حنش112410201128
53قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2627.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-10حمص04220037807اسعافمايا ايهم ديب112510201129
وزارة التعليم العالي الال189.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-08-27حمص04030007900فهميهعتاب رجب خليفه112610201130

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-28الحسكة08010008987نوفهفرنسواز سليمان القاسم112710201131
المعهد معهد1997-02-18حمص04220040213عدنيهكريمه محمود الغانم112810201132

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال66.4620190محاسبة

المحلية والبيئة

494امين مستودعوزارة الدفاع11مأمور تحقق

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04120086670مريمغاده اسعد الشمالي112910201133

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال2705.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-07-14حمص04010175079فتاةايمان ماهر مريعبي113010201134

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون الال1561.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-16طرطوس10020003160ثناء صالحيارا محمود نزهه113110201135

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2460.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-17حمص04010457364مانيابتول بديع بلول113210201136

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1417.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04010138866مريمرنا توفيق الحسين113310201137

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

239كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-27حمص04020020081ليلىرجب عدنان االحمد113410201138
المعهد معهد1999-01-01حمص04080032245جرجيت السالمه النقريرشا احمد الحسن113510201139

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال68.9720190محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

وزارة االدارة 29

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباءالال296.0019998كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-01-24حمص04140013088شهرة ذادشادي وحيد سليمان113610201140

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-30حمص04010920077بيداءمحمد يوسف الرضوان113710201141

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-08-28الالذقية06100075901منىعلي عبدالمؤمن محمد113810201142

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال65.2420190حوسبة صناعية

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-10طرطوس10230014591غازيههال احمد وقاف113910201143

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال141.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-01-27حمص04080001974رسميهسمر محمود فارس114010201144

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25القنيطرة14010056922رباسنا محمد سطاس114110201145

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال3434.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01طرطوس10230023021سميرهبشرى عهد ناصر114210201146

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

وزارة التجارة 264

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع
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346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-13حمص04010423684لمياماريا احمد البارودي114310201147
المعهد معهد1997-08-21حمص04220006009غانيه زيدانفيروز عصام كلثوم114410201148

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة308مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.1520150مخابر

وزارة االتصاالت الال2324.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-05حمص04010807181احالمهيا نبيل السليمان114510201149

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2366.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04220053639فادياراما مظهر ابو عبيد114610201150
وزارة الشؤون الال1831.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-26حمص04011124292حياهبيان نزار كنعان طحان114710201151

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-01-01حمص04120064878جهينا خضرياسمين سليمان سعود114810201152

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية نعمال64.4820140

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1782.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04150023943ماجدهنورمان نايف خضور114910201153

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1907.0020153علميثانوية عامةثانوية1996-06-06حمص04230002743سمرمصطفى سعيد مصطفى115010201154

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

المعهد معهد1986-06-08حمص04010422098سهامسونيا محمد الخطيب115110201155

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1891معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0220150تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال2001.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-25حمص04230012974ليلىريم ماجد المحمد115210201156

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1920.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-09حمص04220053650فادياعلي مظهر ابو عبيد115310201157

المحلية والبيئة

319مراقب مساعدوزارة المالية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

51قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال1725.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04010106759رابيهمريم يوسف شاهين115410201158
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-13حمص04040026389سميرهيزن منذر الخضري115510201159

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1346.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-10حمص04080005875زينب المحمدالرا محمود الصالح115610201160
وزارة االتصاالت الال2111.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-03حمص04030061051ليلىاوليفيا جعفر آل سعود115710201161

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2296.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-16حمص04220038068صباحصباح النور علي غنوم115810201162

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال2186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-27حمص04190023032خولهمها محمود مرعي115910201163

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون نعمال2253.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04040028121احالمليلى هيثم الخليل116010201164

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2808.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-06-04حمص04020020092ليلىمحمود عدنان األحمد116110201165

إصالحات عامة

وزارة الموارد 325

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1550

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.00201710أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04030016447كوثرمحمد حسن اليوسف116210201166
234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04120035509وزيرهثراء عبدالمجيد بازو116310201167
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-02حمص04130052797تغاريدكوثر كاسر محمود116410201168

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-24حمص04190090342سعادنغم محسن القاسم116510201169
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-01حمص04010467085سناءنور جمال ديب116610201170
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-18حمص04040021892وزيره ناصيفراما حسن ابراهيم116710201171
228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04140031401تغريدحال احمد ربيع116810201172
1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3345.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-05-03حمص04140014006الهامرنيم نيروز عباس116910201173

وزارة التجارة الال294.0020049ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-20حماه05010050709بهيجهزكريا سليمان المحمد117010201174

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة النفط والثروة الال2015.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-25حمص04130021352سوسناحمد حسن يونس117110201175

المعدنية

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-30حمص05150079081سميرههال عدنان حلوه117210201176
المعهد معهد1984-02-16حمص04060011080فاطمهأماني عبدو سليم117310201177

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.8620030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1997-09-25حمص04190153189فاطمه العليمارينال نوفل العلي117410201178

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.5020170

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

1886معلم حرفةوزارة التربية65منشئ رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-20حمص04060005897مجيرهنرجس مفيد سالمي117510201179
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-21حماه05170012820منىمريانا علي محمد117610201180
وزارة التجارة الال3214.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-04-18حمص04230028748فاطمهمرح عيسى بدران117710201181

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020189أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-05حمص04030016678نعيمهمحمد محمود عالمه117810201182
وزارة االدارة الال2094.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-22حمص04230022307فهيماليليان شعبان الجوراني117910201183

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص04010032206عائدةمنار عدنان تمور118010201184

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال260.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-07-11حمص04010629717نجاحمنيره رافع يونس118110201185

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

وزارة االتصاالت الال2386.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-22حمص04230047642نجاحمريم حبيب الدنيا118210201186

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-15حمص04010470072ملكهسها محمد حسن118310201187

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-08-23حمص04180049244امنهمالك خالد الناصر118410201188

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال73.8920104تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

المعهد معهد1988-01-05حمص04010076170الهاملمى سليمان اسماعيل118510201189

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال64.7020140كيمياء صناعية

السكر

340

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-21حمص04030060234لينداكرم رامح الصقر118610201190
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030074237هدىروان محمد عيسى118710201191

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2457.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-17حمص04030067383مريمفاطمه جاسم حنوش118810201192

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حمص04030065905عبيراحمد عدنان احمد118910201193
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-17حمص04010806884سناءنغم نعيم حسن119010201194

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حمص04150003608سارهسالي اسعد بيطار119110201195
وزارة االدارة الال193.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-01حمص04140038718انعامرشا محمد حسن119210201196

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 21محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حمص04030032784ايمانكريمه ابراهيم الخضور119310201197

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال1805.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-06حمص04080034939خديجهأيه حسن الديب119410201198

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1989-01-16حمص04140022573نهله الداليمها محمد احمد119510201199

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.8620080

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1991-08-01حمص04030068769روضه ناصراحمد عقل ناصر119610201200

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال69.6420208تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة255فني ميكانيك

الفارزات

495مساعد فنيوزارة الدفاع338

وزارة االقتصاد الال1289.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25حمص04011231015ميسوننغم محمود الدياب119710201201

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1982-09-10حمص04010279210عليهليندا ناصر سليمان119810201202

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.3620040

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.00201810أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-07حمص04190050534بحريةمحمد يونس بدره119910201203

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1618.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-13حمص04010398320ميسوننوار محمود الدياب120010201204

والتقانة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حمص04220018674ندوهعبير عبد الكريم سمرو120110201205

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال127.0020000علميثانوية عامةثانوية1977-01-01حمص04010615441الهاموسام سليمان اسماعيل120210201206

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1899.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04220021481رامياحسناء هاشم الحمدان120310201207

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-14حمص04220015773حفيظهفداء ابراهيم العلي120410201208
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-28حماه05050062119ندوهغروب أحمد العلي120510201209

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-01حمص04150002268فاطمه سليمانكارولين حسين دبرها120610201210

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1420160تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد الال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-10حمص04220043241هاشميهغنوه سلمان العقده120710201211

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال1270.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010442313فاديهديما مفيد السمان120810201212

والتقانة

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1987-06-20حمص04220010010زينبمريم مصطفى الخطيب120910201213

زراعية

وزارة التجارة الال379.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الموارد الال3182.0020143الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-26حمص04140002685منىمحمود علي ديوب121010201214

المائية

عامل مراقبة وزارة الصناعة1551مراقب ورشة صيانة

محطة الديزل

وزارة التجارة 330

الداخلية وحماية 

المستهلك

270فني لف محركات

المعهد معهد1989-03-08حمص04220014691اميره الحاج حسنحسين محمد القطان121110201215

التقاني 

الصناعي

1915معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةنعمال71.9020117ميكانيك مركبات

ثانوية ثانوية1986-04-17حماه05170015225أميرههناء مفيد سلوم121210201216

زراعية

وزارة التجارة النعم454.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال75.8620180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حمص04150002276فاطمههال حسين دبرها121310201217

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-05حمص04010457415جهينهمنال راتب النيصافي121410201218

والتقانة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2461.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس04030059756ودادباسكال محمد الفياض121510201219
المعهد معهد1984-01-06حمص04010346651لبانهفطمه أحمد األزهري121610201220

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال73.4020040

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد1994-04-01حمص04120077965عليا دنيالينا علي اسعد121710201221

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال68.7620130

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال221.0020114علميثانوية عامةثانوية1991-07-06حمص04170016474زهرهمصطفى هيثم هزاع121810201222

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1547

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حمص04020058673رجاءأيه عماد ونوس121910201223
وزارة التجارة الال3915.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-20حمص04120076515صبحلوجين جمال اعسر122010201224

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع الجاهزة

وزارة التجارة 273

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1992-05-18حمص04010854861حمدههناء عبد هللا هالل122110201225

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربيةالال70.5420200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة التعليم العالي الال1991.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04140010799وفاءساره محمد شندوخ122210201226

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-10-21حمص04060007971عبير الحسنرزان محسن الحسن122310201227

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.5520200صيدلة

وزارة الموارد الال3220.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-07-10حمص04010031920زينهريم سالم داالتي122410201228

المائية

وزارة التجارة 1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 270فني لف محركات

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

المعهد معهد1990-01-21حمص04080011494اسمهانهبه نزيه العلي122510201229

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.5620130بساتين

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-20الالذقية06160037870كروانهادي سفيان شبله122610201230

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3065.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-14حمص04190049701مريمسوزان علي العباس122710201231
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-20حمص04010506378امتثالراميا خضر حرفوش122810201232
المعهد معهد2002-01-01حمص04220008918بدريه حمدوشعفراء بسام العلي122910201233

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1900معلم حرفةوزارة التربيةالال74.0520210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05160026914اسمهانكنده محسن الحسن123010201234
وزارة التعليم العالي الال2880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-08حمص04230021534مهتندالبانه محمد غنام123110201235

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال1517.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-11حمص04220066264موليهحوراء موسى خضر123210201236
ثانوية تقنيات ثانوية2000-03-03حماه05170027191نجديهسليمان علي سالم123310201237

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3119.0020180

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-04طرطوس10160155988حسنارنيم احمد ونوس123410201238
المعهد معهد2002-01-11حمص04060026879حنان جحابشرى محمود شمسو123510201239

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال74.7920210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1873معلم حرفةوزارة التربية336

عامل وقاد وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال323.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-12-01حمص04150022003نورهعال سلمان حيدر123610201240

ومراجل بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20حمص04140059440هياممريانا سالم علي123710201241
وزارة االقتصاد الال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-07حماه05170016552سميعهنيرمين احمد علي123810201242

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-03-15حمص04010854073عتبه الخضورسماهر علي علوش123910201243

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربيةالال65.9620200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20حمص04150004640غادهوائل عامر الحسن124010201244

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال154.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-22حمص04140024745لوزيالمها عدنان رحال124110201245

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-13حمص04040016687محاسنهادي فيصل عبد هلل124210201246
المعهد معهد1996-02-12حمص04010182924ميرفتمرح علي البارودي124310201247

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.4020160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01حمص04220070006سعدهمريم محمد طاقيه124410201248
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-23حمص04060007244نهالشذا نصر صقر124510201249
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2257.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حمص04140048704امالرهام محمد صالح124610201250

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال251.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-11حمص04220025382رجاءهدى علي ضاحي124710201251

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االدارة الال134.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-10-20حمص04190055694اميرهدارين خليل الدنكاوي124810201252

المحلية والبيئة

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-23حمص04010576886منىرانيا محي الدين اليوسف124910201253
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1296.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-26حمص04011029416عوازلريم عبد الحسن حبيب125010201254
المعهد معهد1999-11-21حمص04050026992سميره العليوالء ضاحي الديبان125110201255

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.3020180محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة28

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد الال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-04حمص04140021489امليارا نيروز سليمان125210201256

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1986-06-20حمص04120113289مريم عبدونرمين محمد ابراهيم125310201257

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال74.5020060

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04030010332غادهسندره عادل شحود125410201258
236كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2063.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-15حمص04180043402بيانمكيه جمال الجزار بكداش125510201259
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1604.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص10120016255شهيرهعلياء حسن شعبان125610201260

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1767.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19حمص04140030356ندىايمان جودت عودة125710201261
وزارة الشؤون نعمال121.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-18حمص04140005860لوزيهريم سلمان ليلى125810201262

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

14محاسب

وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال197.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04140002589يسرهشادي منصور ديوب125910201263

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1318.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-03حمص04080001263كوثرزينب معد الحوراني126010201264

والتجارة الخارجية

128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07حمص04170030317آمنةبراءة مصطفى ابو جره126110201265
وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15حمص04010012259سميرهراميه يحيى ابراهيم126210201266

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01حمص04150005816جوهرهوسيمه عقل سليمان126310201267

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حماه05050024017سحرسالم سامي حوريه126410201268

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-04حمص04030056213غصونروان سليمان ابو عيد126510201269
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-07حماه05030030172شمسبثينه يوسف الناعم126610201270

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال155.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-07-29حمص04220023784جميله الخليلسالم يوسف ونوس126710201271

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1245.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-12حمص04080012353شهيرهيارا احمد االحمد126810201272
ثانوية ثانوية1986-01-01حمص04010826509زمزمرانيا جودت محسن126910201273

زراعية

وزارة التجارة الال401.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

أمين مستودع وزارة الصناعةالال365.0020110شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية1994-01-01حمص04220070008فائزهوعد محمود طاقيه127010201274

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

333عامل فريزةوزارة الصناعة327

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010157574آمنهمروه زكريا زكريا127110201275
237كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-13حمص04190051206غادهرغد سمير ادريس127210201276
المعهد معهد1993-06-05حمص04120061859سهام تيشوريفاطمه ابراهيم ابراهيم127310201277

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.8120150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1986-01-01حمص04030021546غفران السالمهمنال نمر السالمه127410201278

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال64.6120050إدارة أعمال

والبحث العلمي

وزارة النفط 492منشئ

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

237كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04190041948هيامعلي نديم حايك127510201279
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص04010001801ميادهنورا محمود العبد هللا127610201280

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2312.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حمص04060017798لوريسسوزان نزار قاسم127710201281

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1420.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-08حمص04220048869نجوىنورهان ابراهيم بدران127810201282

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-10حمص04050014544سحر حديدصالح بشار الصالح127910201283
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04220056323وصاللبنه مروان مسعود128010201284
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04230003465مهاهبه رمضان محمد128110201285

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-30حمص04020026810اسمهانريم سليمان مرعي128210201286
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-07حمص04040004854فاطمهروال علي عيسى128310201287

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2346.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-17طرطوس10230013700سوسنديانا عباس عروس128410201288

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االدارة الال168.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04220048851نجوىرهف ابراهيم بدران128510201289

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

وزارة االقتصاد الال1766.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20حمص04040028295عنود العليوالء عيسى العلي128610201290

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1394.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-17حمص04220074616نجوىخديجه ابراهيم بدران128710201291

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال159.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-03-30حمص04010214679نجاحرنا اكرم درويش128810201292

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-10حمص04140035443فضهراميه توفيق عباس128910201293

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-29حمص04020005374نوفه الحسنفاتن خضر العلي129010201294

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-12حمص04120035487غادهسهى عبد اللطيف خليل129110201295

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-03حمص04010554739احالملجين يحيى العيسى129210201296

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-20حمص04010756393فادياميرفت تمام سلوم محمد129310201297

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1993-06-23حمص04010857365غادهعهد محمد علي الساحلي129410201298

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.5020150علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1874.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-27حمص04230010401داللجمانه بدر االبراهيم129510201299
المعهد معهد1995-12-22حمص04140002471نوالسهام بدر الشعار129610201300

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9220170طب طوارئ

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حمص04030014274نظميهبديعه يوسف ديوب129710201301

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال305.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-04-21حمص04010156812منيرهماريه محمد مصطفى129810201302

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020033أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-24حمص04040005770فاطمهمهند علي عيسى129910201303
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-06حماه05170038196آسيافاتن محسن عنوش130010201304
عامل صيانة وزارة الصناعةنعمال267.0020119سكب معادنثانوية صناعةثانوية1991-01-04حمص04180064124سميحهمحسن صالح يوسف130110201305

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-20حماه05170038212اسياأماني محسن عنوش130210201306
وزارة النفط والثروة الال1629.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-06حمص04030052578نجوىماريا خليل خضور130310201307

المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-12طرطوس10090099307رمزا صيوحسميره علي صيوح130410201308

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1470.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-12-05حمص04040026765فيروزإيمان عيسى يونس130510201309

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-17حمص04220023330شهيرههبه منهل قنطار130610201310

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-29حمص04020001802اسعافهديل دريد ونوس130710201311
وزارة االقتصاد الال2428.00201410علميثانوية عامةثانوية1990-04-07حمص04010013674هيامهاني محمد االبراهيم130810201312

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-04حمص04140040513نزههعواطف صالح اسعد130910201313
وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حماه05170034609الهامرهام عباس عباس131010201314

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04010277121عهدغزل محمد المسموم131110201315

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال67.3320190تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

المعهد معهد1981-03-20حمص04010113136أملأحمد صالح بدور131210201316

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال61.0420030كيمياء صناعية

السكر

340
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228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1346.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05030070252ميساءنادين عزيز االحمد131310201317
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2469.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-05حمص04010392446وساممرح نضال المحمد131410201318

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-01-01حمص04010645654اكرامريم شاكر خرسان131510201319

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0020170تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1239.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28حمص04140018871حميدهبشرى هيسم علي131610201320
المعهد معهد2001-01-17حمص04010392516وساممرام نضال المحمد131710201321

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال76.6820210كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التجارة الال239.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-07-16حمص04150000811ندازينب كليم زريبي131810201322

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-14حمص04220051407غادهرنا منذر سالمه131910201323
230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-20حمص04150022002نورهعفراء سلمان حيدر132010201324
وزارة التعليم العالي الال105.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-08-10حمص04060008656شفيقهثناء علي النمور132110201325

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حمص04010874576صباحنزهه محمد غره132210201326

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1992-01-24حمص04140012365سفيرهقتيبه علي سيد132310201327

المركبات

عامل تسوية وزارة الصناعةالال240.00200910

وخراطة

وزارة التجارة 334

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة271فني ميكانيك

الميكانيك

323

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال254.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-11-19حمص04140019120حميدهدارين هيسم علي132410201328

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد2001-01-01حمص04030011055دانيالريما احمد شنو132510201329

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.9620200إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-27حمص04230002346اليدامدحت عبد الرزاق محرز132610201330
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-05حمص04010660199فتاةسهر كمال حمود132710201331

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة الال293.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-11-04حمص04120002916ليلىثائر علي صارم132810201332

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة التجارة الال313.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-20حمص04080015465نوفهبتول نصر سيوفي132910201333

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 10جابي

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حمص04030019819نايلهياسمين فجر سلهب133010201334

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال148.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-04حمص04080006368نوالايمان حسين العلي133110201335

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1992-03-06حمص04020001314ناديا الخضورعلي ايمن الحمود133210201336

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.1320114

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد1996-01-01حمص04140018476خديجه سيدمهند ناجح عواد133310201337

التقاني 

الصحي

1002فني مخبروزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7420190مخابر

وزارة التعليم العالي الال1693.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-09حمص04140037991سفيرهآيه نديم خضور133410201338

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة االقتصاد 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص04080027349جهينهديانا غسان الخليل133510201339

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد2001-08-13حماه05170035271شاديهريهام يحيى سليط133610201340

التقاني الطبي

334مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحة335مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.0720210أشعة

المعهد معهد1998-07-04حمص04180063708نهلة المحمدلورين حيدر المحمود133710201341

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال84.9420170محاسبة

المحلية والبيئة

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال305.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04220043247اماسلرهام عبد العزيز العقده133810201342

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم العالي الال1440.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-10حمص04140040821ريمهمريم فخري عباس133910201343

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة المالية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1749.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-15حمص04220060143الهامأسماء كادان معال134010201344

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال164.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15حمص04120103456هناسليمان يحيى السليمان134110201345

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 239كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-28حمص04020031739خديجهفلاير عبد الحق سبسبي134210201346

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1320.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حمص04010114105هالهساره محمود العلي134310201347

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-01-01حمص04080000810سرابأريج عهد خضور134410201348

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال76.4420150المساحة

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

مساعد فني وزارة النقل508مخبري

(طبوغرافي)

318

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-09القنيطرة14040091965شيرينساره ماجد شعفور134510201349

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد2000-01-14حمص04130041829منال شعبانايليا غيدق سليم134610201350

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال60.4720190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

1898معلم حرفةوزارة التربية337

المعهد معهد1996-03-05حمص04040007122منيرهملك عبد الرحمن سليمان134710201351

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1888معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0520160
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-07حمص04010660207فتاةغنوه كمال حمود134810201352

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

عامل صيانة وزارة الصناعةالال2494.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2000-12-25حمص04060025258نسرينأحمد محمد الحمود134910201353

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-05حمص04150011366وزيرهرهف حسام المصطفى135010201354
240كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2291.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-15حمص04070012596عصريهعامر لطفي الرويشدي135110201355
المعهد معهد1998-01-08حمص04140048718منى ناصرعلي خليل صالح135210201356

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال69.6220182آليات

المعدنية

وزارة النفط 103رئيس وردية

والثروة المعدنية

306عامل فنيوزارة الصناعة104رئيس وردية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-24حمص04010777591سناءزينب علي درويش135310201357
المعهد معهد2002-01-01حمص04220074878انعام الحمدانيارا سامر اليوسف135410201358

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.5020200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

عامل لف وزارة الصناعة337

المحركات

335

وزارة الشؤون الال2184.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-20حمص04010777595سناءبتول علي درويش135510201359

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1995-08-12حمص04010660190فتاةلمى كمال حمود135610201360

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.5520210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-17حمص04120001273صبحيهسلمى محمد درباس135710201361
وزارة التعليم العالي الال1621.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10110035789سهامبتول تيسير نعمان135810201362

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-01-10حمص04190056529ناهدهسوسن أحمد الصالح135910201363

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال71.3220200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

المعهد معهد1984-06-01حمص04010668796تغريدروال عبد المهيمن صفوة136010201364

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال80.9020040

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-01حمص04120075548جوريهيعرب غانم حربوقي136110201365

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04080033675سناءراما علي خضور136210201366
المعهد معهد1997-01-01حمص04140024447سعاد حيدربشرى خضر حسين136310201367

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.3920160محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة30

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال194.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140044053افتخارمرام حبيب عبود136410201368

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-14حمص04010506426سميرهعتاب نصر ابو دبيس136510201369

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة نعمال141.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-05-01حمص04010165125تفاحهسناء حسن حبيب136610201370

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

المعهد معهد1980-03-10إدلب01020121003نسيمة زمزمدالل عبد الكريم شحادة136710201371

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال69.2220050إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال308.0020119كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-08-24حمص04150011062وزيرهمحمد خضر حسن136810201372

أولى

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1081

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-21حمص04080027321جهينهدياال غسان الخليل136910201373
وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال131.0019950علميثانوية عامةثانوية1974-03-21حماه05160007559غنيههناء يونس اليوسف137010201374

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التعليم العالي الال2305.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-30حمص04220060138الهامآالء كادان معال137110201375

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2375.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-09-01حمص04070010983رحابمروه مصطفى الجيلو137210201376

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2686.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-07-22حمص04170079661سلمىلورين عبد هللا السويد137310201377

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االقتصاد 235كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2259.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-03حمص04020010341فاطمه حمادهخديجه علي كنعان137410201378

والتجارة الخارجية

128كاتب

317عامل تخميروزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال115.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-02-15حماه05170026589سهيالراما نائف سليمان137510201379
وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1730.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-07حمص04150011376وزيرهروان حسام المصطفى137610201380

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال149.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-25حمص04180004638فاطمهمطر سليمان المطر137710201381

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2462.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-28حمص04010172731نوالفرح غسان الناصر137810201382
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1987-03-03إدلب07040043648جميلةحسين محمد سعيد اسود137910201383

المركبات

وزارة التجارة الال225.0020089

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة271فني ميكانيك

صيانة

عامل مراقبة وزارة الصناعة329

محطة الديزل

330

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04120038983سناءعلي محمد العمر138010201384
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال140.0020099علميثانوية عامةثانوية1990-10-13حمص04130044983نهيال مرادداني مروان موسى138110201385

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-11حمص04010507977اميرهرجاء خليل الحسن138210201386

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1985-07-09طرطوس10020017067سميعه غانمرشا عدنان الصافتلي138310201387

زراعية

وزارة التجارة الال269.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حمص04080013931مريمأيه خضر الخضر138410201388
وزارة االدارة الال188.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-17حماه05170051365هيامفرح منيف سليمان138510201389

المحلية والبيئة

50قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة التجارة الال268.0020003ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-03-02حمص04220064731سميره السقامحمود تركي السقا138610201390

الداخلية وحماية 

المستهلك

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع271فني ميكانيك

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1806.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04080033696مريمأالء خضر الخضر138710201391

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010459684ملكهمصطفى محمد السكاف138810201392

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

ثانوية ثانوية1988-05-03حمص04130003389لطيفهرامي توفيق راشد138910201393

زراعية

وزارة التجارة الال240.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حماه05180016406رسامرانيا يوسف حمود139010201394

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1604.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10حمص04090016586دالل موسىندى عبدالحسيب الرفاعي139110201395

والتجارة الخارجية

360كاتب رئيسيوزارة الصحة128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-12حمص04010461162بديعهرامية صالح الراعي139210201396
233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2122.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01حمص04120087219ثمرتهامه حسين ابراهيم139310201397
المعهد معهد1999-03-04حمص04040029689غاده طالبرامي أيمن ابراهيم139410201398

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.3720190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

المعهد معهد2001-01-01حماه05150056484ريم جعفرروان اياد ابراهيم139510201399

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال64.7920200

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10حمص04190043859منيفهناهد عبدالكريم العبود139610201400
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04140013701رفعهبشرى فهد ادريس139710201401

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-01-01حمص04010582523عبيرمي ماجد االسعد139810201402

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال70.6220190محاسبة

المحلية والبيئة

493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-30حمص04230004296مديحهلبانه عيسى المحمد139910201403
230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-03حمص04020006477هيامدانيال علي سليمان140010201404
المعهد معهد1988-09-01حمص04010114506غاده بدورفارس حامد الحسين140110201405

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال67.48201110تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة التعليم العالي الال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-12حمص04010625504سنيهمحمد ممدوح سكريه140210201406

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة1100مشرف سكن

المعهد معهد1996-05-21حمص04190056997حميدهغنوه محمد ديبو140310201407

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.7020180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-11حمص04140009930ابتسامالرا عبدالكريم علي140410201408
وزارة االتصاالت الال170.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-13حمص04420001708رفعهعروه محمد النمره140510201409

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حمص04010363131رنجوسراويه صالح المحمد140610201410
وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2474.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-11حمص06170022646ايفاآيه زكريا سليمان140710201411

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال180.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-07-07حمص04180073246منيرههبه ناصر عيد140810201412

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2129.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-28حمص04010841658نهادربا علي العلي140910201413
ثانوية ثانوية1987-08-29حمص04170053347زكيهأمين محمد طياوي141010201414

زراعية

وزارة التجارة الال410.0020063ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي نعمال1559.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-01حمص04220009326فاطمهديانا يوسف دردر141110201415

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-03-15حمص04030009906فاطمهحسين ابراهيم البياع141210201416

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال72.5920153ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-05حمص04010406660ابتسامنسرين شحود الملحم141310201417

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1821.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-27حماه05170015307هدىغنوه احمد سلوم141410201418

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2697.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010624882احتفاظرهف احمد الهابط141510201419

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1881.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02القنيطرة14040079861نسرينمرام حسام ريشه141610201420

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1401.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-29حمص04010624965احتفاظريم احمد الهابط141710201421

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال295.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-07-01حمص04010752980وزيرهرنده معال الخضور141810201422

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-05-08حمص04030007922وسيال خليفههنادي محمد خليفه141910201423

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال72.4820190كهرباء

المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

307عامل فنيوزارة الصناعة102رئيس وردية

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1481.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-08-25حمص04010853620شيريننجديه وائل زمام142010201424

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-10-01حمص04030061284مركزانمحمد علي شحود142110201425

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال65.0220183

وزارة التجارة الال302.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-17حمص04010149623حنانإيمان احسان ادريس142210201426

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االتصاالت نعمال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-19حماه05190028439نهادليال نافذ خليل142310201427

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25حمص04150001648منىديانا نوفل العلي142410201428

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2006.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010008713نسيمهازدهار حافظ الحسين142510201429
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حمص04170101338نجمهفاديا عبدالرزاق فرزات142610201430
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حمص04120039570سعادمنال أحمد هلول142710201431

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01حمص04170045821مريمفاطمه بركات فطراوي142810201432
316عامل تقطيروزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-05حمص04120074790غصوندارين شعبان الحسن142910201433
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-17حمص04050002034سلوىنورمان علي الحسين143010201434

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1992-02-24الالذقية06200040696اميرهرحاب محمود اسعد143110201435

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال64.6520150

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

226كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة الشؤون الال2518.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-03حمص04030039052حنان الحورانيعبير محمد ورده143210201436

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04010236749هناءربا منذر غانم143310201437
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2334.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-25حمص04010143818تركيهكاسندرا علي الخلف143410201438
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-12حمص04050017432حميدهميساء عبد العزيز الهابط143510201439
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-27حمص04120012303حياةلمى عبدالكريم جنيدي143610201440
وزارة الشؤون الال1620.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010131638امنهفاطمه عبد الحميد العثمان143710201441

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2315.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01الالذقية06100050126نجوىآية محمد حميده143810201442

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

المعهد معهد1991-01-13حمص04040024414سعده جبرصبا خضر منصور143910201443

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال69.4220170كيمياء صناعية

السكر

340

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10حمص04040015722الماسام غسان طراف144010201444
المعهد معهد2001-01-05حمص04010050438هالهمريان غسان الخضر144110201445

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة493مساعد محاسبوزارة الدفاعالال71.9320200محاسبة

ثانوية ثانوية1983-11-01حمص04110007533دام الهناميساء محمد عزالدين144210201446

زراعية

وزارة التجارة الال799.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-05حمص04110016069امينهشهيره عبد العزيز الزامل144310201447
وزارة التعليم العالي الال159.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-06حمص04010861975جالينهسيلفا جهاد الداود144410201448

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1978-07-02حمص04020003470لميانوال محمود العلي144510201449

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال71.3020030إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

238كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-11حمص04180073862بسيمهميس محمود االبراهيم144610201450
وزارة الشؤون الال1874.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04190071683سميهرزان مروان صعب144710201451

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010631979فلايرريحانه جميل المصطفى144810201452
المعهد معهد2000-09-01حمص04120059332نبيهه عليويآيه محمد الحصري144910201453

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.9520190طب طوارئ

وزارة التجارة الال360.0019850ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1966-12-26حمص04060000593صبحيهسحر محمود منال145010201454

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25حمص04140016209محاسنروز احمد خضور145110201455
وزارة التعليم العالي الال2345.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010632220فلايررقيه جميل المصطفى145210201456

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

المعهد معهد2002-01-10حماه05050155013ريهام حاج مافرنيم ماجد اسماعيل145310201457

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.2020210صيدلة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-05حمص04130027402جولياهديل أسعد الياس145410201458
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حمص04010869228نادياباسمه يونس االسعد145510201459

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-17حمص04230013000زينبآثار عدنان الخازندار145610201460

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال140.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-05-15حمص04030078597مديحهميساء منير الحسين145710201461

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-08-20حمص04020054638هوده الحسنعمار احمد السلوم145810201462

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال75.11201710ميكانيك مركبات

المعهد معهد2001-01-03حماه05120025405وداد تكرونيهبه علي صريمه145910201463

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.2120210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2468.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19حمص04010009189سعادحازم عبدو الديوب146010201464

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال154.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-07-31حمص04150005669نوالاريج نزير حمدان146110201465

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20حمص04030008089افتخارياسمين سلمان درغام146210201466
وزارة االقتصاد الال2088.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-14الالذقية06110004289نهىآيه علي عباس146310201467

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-26حمص04010233181دام الهناخديجه محمد عزالدين146410201468

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-15حمص04011033429تركيههبه علي الخلف146510201469
وزارة االتصاالت الال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20طرطوس04220003591وردهيسرى خلوف التكروني146610201470

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1981-05-07حمص04140011971سوريه عيسىمي محمد السمحه146710201471

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال69.0320050إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-09-09حمص04190064310مجيرههيام محمد العبد هللا146810201472
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-29حمص04220040844زهريهفيروز علي زيود146910201473

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2125.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15طرطوس10220012852روعةنورهان حمزه حسين147010201474
وزارة التجارة الال2847.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-04-07حمص04220006654تغاريدريم احمد القسوم147110201475

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة278فني الكهرباء

المشغل 

الميكانيكي

321

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2418.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-05طرطوس10220013167روعهيارا حمزه حسين147210201476
وزارة النفط والثروة الال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-07حمص04180016986نايفهوفاء عبد اللطيف علوش147310201477

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-26حمص04010946349نادرهرقيه بدوي مشرف147410201478

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

50قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1681.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-21حمص04010446155اميمهليلى محمد نضال توكل147510201479
وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1816.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06120021845اميمهنور عماد الدين علي147610201480

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-03-08حمص04040031975ياسمينرؤى منير خضر147710201481

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال67.9920190شبكات حاسوبية

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة النفط 115

والثروة المعدنية

38فني

المعهد معهد1997-01-01حمص04010730936نجاح ملوكتسنيم خالد االشرف147810201482

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.1120160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16حمص04010428360نجاحرنيم علي سليم147910201483

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1991-03-28حمص04040027621نعيمه الحمدانشاديه اسماعيل سليمان148010201484

التقاني 

الصناعي

1894معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةنعمال72.2820130تقنيات كهربائية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-20حمص05170042002نجودرؤى رحال اسمر148110201485
وزارة االتصاالت الال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15حمص04010428409نجاحلجين علي سليم148210201486

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال316.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-07-21حمص04010015102نهيدهشيرين وضاح العلي148310201487

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1995-01-01حمص04130033958افتخارجيهان صالح سلوم148410201488

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8320150تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة الشؤون الال186.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05090016240عصماءراما ايمن العيسى148510201489

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1807.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-05حمص04190057080حميدهصبا رفيق االبراهيم148610201490

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-11حمص04140007918منيفهعال احمد سالم148710201491
- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2604.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-31حمص04020052886مريممنتجب عدنان الحسن148810201492

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-12حمص04130052820تغاريدروال كاسر محمود148910201493

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-15حمص04180015032نايفهامنة عبد اللطيف العلوش149010201494

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-30حمص04220065570رويداريم نضال السليمان149110201495

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال143.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-30حمص04080014399لطيفهاماني نعيم خلوف149210201496

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1993-10-02حمص04010351060سلوى سليمانبتول نضال رسالن149310201497

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال76.1020140

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االقتصاد الال1462.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17حمص04020013964زينبريما حسان حجازي149410201498

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3083.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-01حمص04010010752ليناجعفر اسامه العلي149510201499

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية316عامل تقطيروزارة الصناعةالال2569.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04180043482فايزه الرحيلسالم سمير الشويرتاني149610201500

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04220031201تركيهغاده ديب احمد149710201501

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال171.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04230045970نهلههيلين وعد سقرجه149810201502

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-01-01حمص04030054195سناء كول عليامنه ناصر منال علي149910201503

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال73.7520190

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1997-01-21حمص04120065906ناهد اسماعيلسليمان حافظ نصار150010201504

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال70.8020163ميكانيك مركبات

وزارة التجارة الال256.0019920الكترونثانوية صناعةثانوية1974-07-01حمص04230001474سكينهنهله يوسف الزير150110201505

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة267فني صويل

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04190062254خديجهامنه عبد العظيم الدرويش150210201506

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2353.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04060030575اكتمالمريم نورس المحمد150310201507
وزارة التعليم العالي الال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-02حماه05150093754سهاليزا معن مصطفى150410201508

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2474.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-05-01حمص04180043451فايزهبيان سمير الشويرتاني150510201509
وزارة االدارة الال1873.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-18حمص04140039195مجيدهعالء مدين حسن150610201510

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190055344عبيرريم عبد الكريم البرقي150710201511

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07حمص04050000948سمربسمه نديم الحسن150810201512

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04030041717فيروزاماني احمد كيوان150910201513
المعهد معهد1987-06-16حمص04010157326جوزفينلينا كمال عيد151010201514

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال72.5020070مطعم ومنهل

234كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-26حمص04110010573فاطمةنوار حسين غيث151110201515
وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1836.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-17حماه05150073978جهينهمايا حسام حسن151210201516

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1784.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04150024913هناءآيه حسان زيد151310201517

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة التعليم العالي الال2350.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-19حمص04030046997داللبتول ايمن قيروط151410201518

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150024916امانيابتسام عالء الدين زيد151510201519

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال164.0019870علميثانوية عامةثانوية1969-09-04حمص04130071154مريمفايزه مخائيل الياس151610201520

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-11حمص04010847253ميادهديما عبد الحكيم سالمه151710201521

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حمص04230014943اتحادراما تامر عمار151810201522
المعهد معهد1999-01-01حمص04140012379فدوه رستمزينب احمد علي151910201523

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال68.1520180تحكم آلي

وزارة التعليم العالي الال1540.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04080035422سوسننور احمد ديوب152010201524

والبحث العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1223.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15حمص04011168053يسرىرهف عبدو دوار152110201525
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-04-10حمص04010815625رويدهدعاء سامر منال علي152210201526

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال63.5020190تحكم آلي

237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-20حمص04120081726رسميهنسرين عبد العزيز علي152310201527
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1187.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-08طرطوس10220033046سلوىأميره شهاب معروف152410201528

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-22حمص04011189984هيامآيه منهل االحمد152510201529
1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال258.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-10-06حمص04220008861صباححنان احمد العبد هللا152610201530

المعهد معهد1981-10-08حمص04230001213منى صبحيامن حيدر المنصور152710201531

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال59.6920050

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1654.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-25حمص04140066032اديبهساره سجيع عبود152810201532

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2001-08-17حماه05170051366هيام السليمانمرح منيف سليمان152910201533

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.1520200معالجة فيزيائية

وزارة الشؤون الال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-09حمص10160155835ليلىفاتن محمد سليمان153010201534

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

سوزان زهر الدين السيد 153110201535

علي

وزارة االتصاالت الال2555.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-23حمص04110013026ريام

والتقانة

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباءالال276.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-25حمص04140012494حميدهجهينه محمد سليم153210201536

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-03حماه04080011922نزههسميره محمود العلي153310201537
عامل صيانة وزارة الصناعةالال303.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01حمص04150013570سلمىمريم زياد غصن153410201538

الميكانيك

عامل مهني وزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء323

درجة أولى

1077

المعهد معهد1998-01-01حمص04010566661فايزهرزان مروان العلي153510201539

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.0320180معالجة فيزيائية

المعهد معهد1995-10-27حمص04040014295ساميا حمداننور تامر قاسم153610201540

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال64.5320160

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 8مساعد فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

126

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال1750.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-25حمص04020052918رويدهرهف كاسر الحسن153710201541

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال4189.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-04-10حمص04010622386ميرفتمجدلين موسى االبراهيم153810201542

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1982-10-06حمص04010000029جميلةنسرين مصطفى سلمان153910201543

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.3520040

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-22الالذقية08010039065جميلهثناء علي المحمد154010201544

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3517.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-06-12حمص04140016232محاسنرزان احمد خضور154110201545

الداخلية وحماية 

المستهلك

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة االقتصاد الال238.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-09حمص04230004328شمسههبه سلمان الحسن154210201546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2449.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010014722ازدهارنور يوسف الضاهر154310201547
المعهد معهد1998-09-01حمص04010022689فاطمهيامن صالح شعبان154410201548

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع498مساعد فنيوزارة الدفاعالال64.6620200تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

1881معلم حرفةوزارة التربية519

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04210009667مريمعبير عبد الرحمن صلبي154510201549

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-07-01حمص04200023915فايزه محيميدحسناء علي المحيميد154610201550

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال62.0420170أسواق مالية

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة الزراعة 82كاتب

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حمص04120079650اوسيمهحنان رمضان سعود154710201551

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

239كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05170030850رئيفهبيلسان ابراهيم اسماعيل154810201552
المعهد معهد2001-01-01حمص04070032900ايمان فالحايه عارف البخيت154910201553

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.9720200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-29حمص04010126847ابتساممادلين رياض الحسن155010201554

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال149.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-28حمص04010117885حياةدارين هاشم الصالح155110201555

والتقانة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-22حمص04010600461جويدهسمر شعبان جعفر155210201556

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حمص04020049548وضاحوفاء صفوان عباره155310201557
وزارة االقتصاد الال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-06حمص04010845704مجالسمر حسن السلوم155410201558

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التجارة الال276.0020060تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1989-01-30طرطوس10160014595جناتوجيه وليد عاصي155510201559

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة272فني نجارة

ومراجل بخارية

328

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-11حمص04080010456رانيامايا محمد منصور155610201560
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2002-01-16حمص04140025191سميره شنقرغد فادي اليوسف155710201561

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال78.8620210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة الشؤون 115

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 65منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

8مساعد فني

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190029968فاطمههبه هللا خالد الدايخ155810201562
وزارة التجارة نعمال337.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-24حمص04010062038غصونسناء غسان الخطيب155910201563

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-13حمص04010013206نداميس رضوان مهنا156010201564

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1353.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-21حمص04040024429سعدهروان خضر منصور156110201565

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02حمص04020069003باهيهرمال محمود احمد عبود156210201566

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2423.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حمص04150018303سوريةعلي محمد ادريس156310201567
228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1312.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-24حمص04010818050خديجهبتول محمد جنيدي156410201568
وزارة التعليم العالي الال1615.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-20حمص04020006744لبيبه محمدميس سبع العيسى156510201569

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-01-14الالذقية06100031738فاطمهجنان عصام عفوف156610201570

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال75.5320210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة الشؤون 115

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 65منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

8مساعد فني

زين العابدين علي 156710201571

عبدالرحمن

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1407.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-02-14حمص04140003113ناديه

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-21حمص04090020152عسكريهسيدره احمد المفرج156810201572
وزارة االدارة الال364.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-20حمص04220028644عفافسمر هالل العثمان156910201573

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 10جابي

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت النعم1855.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04040035735روكسانهليليان فؤاد حسن157010201574

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال3137.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-10حمص04040034095لينارهف عبد هللا سليمان157110201575

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة271فني ميكانيك

صيانة

عامل صيانة وزارة الصناعة329

الميكانيك

323

المعهد معهد1988-05-20حمص04180004122خديجهخالد عبدالعزيز الحديد157210201576

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربيةالال95.2820080

المعهد معهد1996-02-28حمص04170021650زهرة ديابشاديا أحمد اباظ157310201577

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.5520180معالجة فيزيائية

228كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1835.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-19حمص04010717345هدىزمرده نديم ادريس157410201578
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2345.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-01الالذقية06190009510سميرهاسراء نضال عباس157510201579

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال123.0020090علميثانوية عامةثانوية1988-04-29حماه05010183011ملكباسمه عبد الحميد سلمان157610201580

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1643.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-05حمص05050065566تغريدآيه محي بدران157710201581

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 16محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2124.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-08حمص09140020571رفعهحسين عنتر الربيع157810201582

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال197.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04010536809ميلياهمسه اسعد السليمان157910201583

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال158.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04220034049نهالرنيم عبدالحميد جحا158010201584

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1985-08-31الالذقية06020056547سعادأمار نصر مرشد158110201585

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1891معلم حرفةوزارة التربيةالال72.4220050تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-15حمص04030028571عليافداء فاضل فاضل158210201586

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1993-06-13حمص04220055103فاطمه عبدالكريمزينب عصام سالمه158310201587

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.1720150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

منتهى                      158410201588

                        

عزيز حيدر

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01الالذقية06040027756سعاده

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة النعم373.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-15حمص04190050986سرابهبه حسن الحسن158510201589

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد2000-01-01حمص04190048692ميساء عيدليال حافظ الديوب158610201590

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1520200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االدارة الال2412.0020163علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04010100937حنانمهند يحيى سعدالدين158710201591

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال1613.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04220054027نجاة سلومهبه عبد الكريم حرفوش158810201592

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-11حمص04010614563كوكبثناء فواز الديوب158910201593
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-14حمص04010529998فريدهدريد عبدو االحمد159010201594
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2306.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04060033442سعادضحى عيسى تركيه159110201595

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1999-03-24حمص04040002825تغريد عليكامل منصور شبيب159210201596

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال64.0720180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-24حمص04030056946منىبتول خضر زيود159310201597
المعهد معهد1995-05-18حمص04060028173ازدهار سالمهصديقه غسان الجاني159410201598

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال66.7820150الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة الشؤون الال1704.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-10حمص05050017082نجوه المحمدبشرى علي جبر159510201599

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة الشؤون الال1948.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10160076103وهادفرح مالك حسن159610201600

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1990-01-02حمص04010067678ميادههبه عبد المعين الموصلي159710201601

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.4220090بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

300خفير حراجي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال4053.0020136شبكات حاسوبيةثانوية صناعةثانوية1994-05-17حمص04150029367كوكبعلي أحمد ادريس159810201602

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1549

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-18حمص04010489836منوهصفاء علي القش159910201603

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال3894.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04010846907حميدهيارا محمد المحمود160010201604

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المعهد معهد1989-08-10حمص04220053054فتاةلبانه علم الدين الحسن160110201605

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.6020080علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-09حمص04060008589امالربيعه سليمان حسن جمعه160210201606

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1351.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120039609فهدهنسرين محمد جبر160310201607
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حمص04120108712هيامسوزان محمود نفنوف160410201608
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-26حمص04120108769هياملينده محمود نفنوف160510201609

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال185.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-03-25حمص04060006988نبيههاحمد صالح معروف160610201610
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2534.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-25الالذقية06120026875نور الهدىروان وفيق ابراهيم160710201611

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-01-01حمص04050025730فتاةبشرى يوسف العلي160810201612

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال72.1820160

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

المعهد معهد2001-01-17الالذقية06020031309منىمايا محسن سليطين160910201613

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال73.5320200

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

المعهد معهد1999-01-10حمص04120032344فاطمه ترسيسيكنانه محمد عرابي161010201614

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.8820170مخابر

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1934.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-06حمص04020099002أمالصالح محمد البدور161110201615
وزارة االقتصاد الال1421.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-01حمص04140028344مريماسماء نديم اليوسف161210201616

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1530.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-27حمص04030083912سماهريازد رامز مريم161310201617

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون نعمال2326.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120033213ناديايوال ناصر سعيد161410201618

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون الال1580.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-12-16حمص04010946438ميسممايا نورس المنصور161510201619

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال3125.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-26حمص04020037280سالفهعبدهللا سمير اليوسف161610201620

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

ثانوية ثانوية1986-11-17حمص04220052845سوريهريم محمد محمود161710201621

زراعية

وزارة التجارة الال433.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1999-01-29حمص04120094635اسماديانا سليمان رسالني161810201622

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال67.9620180محاسبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10حمص04010101876حفيظهسهام احمد ديوب161910201623
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-28حمص04080015330نجيبهدارين كاسر االبراهيم162010201624

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال283.00201110ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1993-09-20حمص04220056601فهيمامحمد اسماعيل السليمان162110201625

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1578.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-17حمص04020063336سهادرؤى هيثم الحسن162210201626

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-01-08حمص04120097280اسماعلي سليمان رسالني162310201627

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال59.9420123أسواق مالية

والبحث العلمي

مساعد إداري ثاني 

(مسك سجالت)

مصرف سورية 517

المركزي

مساعد خريج  وزارة الصحة81كاتب

معهد

320
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-30حمص04040001006نديمهمنيا عبدو طالب162410201628

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-27حماه04010581509مطيعهقمر زهير االحمد162510201629

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1725.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04020075806ثناءمي يوسف ميالد162610201630

والبحث العلمي

316عامل تقطيروزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-02حمص04060006719بدورنغم ايمن السليمان162710201631

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2311.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-07حمص04010427697آياتمحاسن محمود طحلي162810201632

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04010748990معززكنانه محمود االشقر162910201633
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-28حمص04010185122فاطمهفاتن محمد ديوب163010201634

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-01حمص04120066444ساميا الحسنابتسام حسن العلي163110201635

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة نعمال64.4620160إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة االقتصاد 83عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

المعهد معهد2001-01-08حماه05050158054لينا خليفهالبتول صافي خليفه163210201636

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال68.3920200المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة النفط 318

والثروة المعدنية

37فني

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-03حمص04010607187دعاءآيه حسن حسامو163310201637
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1786.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-31حمص04020063563فاطمهرهام سليمان المحمد163410201638

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال142.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-20طرطوس10160104144بندرسمر محمد أحمد163510201639

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04020017399فوزيهريم حبيب اليوسف163610201640

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال160.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-10حمص04140032754اموننجود حسن عبود163710201641

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2001-10-17حماه05090018353اتحادهزار واصف ديوب163810201642

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال69.8820210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

المعهد معهد1998-07-01حمص04170004077شهيره طقطقفاطمه موفق طقطق163910201643

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.0420170إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-25حمص04010428477آياتحنين محمود طحلي164010201644

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-04حمص04170068124حليمهنها محمد المرعي164110201645
وزارة االتصاالت الال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-05حمص04150003317حلوهرانيا بسام علي164210201646

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1994-01-01حمص04010997861براءه القاسممرام محمد علي الخابوري164310201647

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال70.4520150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال258.00200710خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1987-06-04حمص04080023431حلوهعالء محمد البدور164410201648

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

وزارة التجارة 276

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل تسوية وزارة الصناعة266فني خراطة

وخراطة

334

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-26حمص04120063656هناثراء شحاده عبدهللا164510201649

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1991-03-26حمص04020015330أمالفيروز سليمان فطوم164610201650

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي نعمال66.8520130إدارة أعمال

والبحث العلمي

وزارة النفط 492منشئ

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال174.0020127أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-21حمص04200032207صفيهمحمد رشيد الشهاب164710201651
المعهد معهد1991-05-01حمص04120107957عيوشخديجه خالد الترك164810201652

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.9920130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-03حمص04170053137مريملينا مصطفى شريتح164910201653
ثانوية ثانوية1980-08-20حمص04180057962امنهخديجه هاشم دهلل165010201654

زراعية

وزارة التجارة الال847.0019990ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال2213.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04080030668نجاةعيده محمد السيد165110201655

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال236.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-10-25حمص04220053606اميرهبدور محمد ابو عبيد165210201656

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال185.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-06-22حمص04080022684شهيرهربى معال النقري165310201657

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-15حمص04110014879فاطمهحياة محمد الناصر165410201658

والتجارة الخارجية

128كاتب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2518.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حمص04170024759فائزهضحى عبد الرحمن الشمير165510201659

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010152007خضرهحسنه ابراهيم العلوبة165610201660

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه04010005619وفاءريم رامز حماده165710201661

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2141.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-25حمص04010746701جهاندانيال نبيل النعمان165810201662

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020084أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-09حمص04170046844فضهابراهيم يحيى لحلح165910201663
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-02حمص04180064723نهلهنورهان عماد نوروز166010201664

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1191.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010159518منىآيه غسان حيدر166110201665
وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال375.0020010كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-08-15حمص04030011677بريهحاتم محسن الكور166210201666

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني وزارة الكهرباء269فني كهرباء

درجة أولى

1076

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2320.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حمص04010152950منىاميمه محمود مصطفى166310201667

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال307.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-15حمص04120059592يسرى شحودنادين امين الحسن166410201668

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-22حمص04010818055خديجهمريم محمد جنيدي166510201669
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120061139يسرىوليم امين الحسن166610201670

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال273.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-02-20حمص14040079454رقيههديل سليمان الزعوري166710201671

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االقتصاد الال1806.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04150022781اميرهبشرى اكرم غريب166810201672

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-16حمص04010190324ملكزينب احمد زينو زعرور166910201673

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21حمص04220053632اميرهنور محمد ابو عبيد167010201674
وزارة االدارة الال1767.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-27حمص04140019708جوليت باالذكريا محمد باال167110201675

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال147.0020103علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04170049943هندعبد الباسط هيثم العبيد167210201676
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1349.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-27حمص04060007487روظهنور محسن ورده167310201677

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال321.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-12-02حمص04010211009خولهوفاء فيصل كاخي167410201678

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-01حماه05170030425حبوبلينا مزيد فاضل167510201679
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1445.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-10حمص04140039262رباحفرح بسام حسن167610201680

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-02حمص04020023247ابتسام ابراهيممجد ياسر ابراهيم167710201681

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال123.0019930علميثانوية عامةثانوية1973-03-02حمص04230003117فاطمهندى حسين المحمود167810201682

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1829.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140009875نزيهاحال علي علي167910201683

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2582.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-19حمص04230046187ندىميان عهد علي168010201684

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2186.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-24حمص04200007185عزيزهنور جمعه العلي168110201685

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال2575.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-17حمص04140009013خديجه سالمهمها ايمن محمد168210201686

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة التعليم العالي الال2523.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-15حمص04010066264سمرعال موفق عوني168310201687

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حمص04010119221أمالصفاء عيسى السعود168410201688
وزارة التعليم العالي الال1730.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-26حمص04030005846سكينههال محمد حنو168510201689

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-03حمص04140023639ازدهار ابراهيمبراءه اسماعيل جوجو168610201690
وزارة التعليم العالي الال1515.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010066112سمرزهى موفق عوني168710201691

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-09حمص04190120431هيامامنه عبد الكافي زكريا168810201692

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-23حمص04110012396خديجهعائشه احمد الهنداوي168910201693

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1455.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-27حمص04011091715صباحرغد محمد شاكر عمار169010201694
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وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-13حمص04040017161ميساء شاطوحينيرمين ابراهيم شهده169110201695

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3178.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-05-06حمص04140019704هندمحمد حسن باال169210201696

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-07حمص04220037324فاطمهشهد حسين يونس169310201697
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-20حمص04010009801حميدههيفاء تركي رياني169410201698

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد نعمال1547.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-06حمص04220055710ريملينا اسامه السليمان169510201699

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حمص04030006646ثريا السكافمجدلين صالح خليفه169610201700

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حمص04010924757لميهزهار علي السليمان169710201701
وزارة الشؤون الال113.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-03-20حمص04010747738اميرهسهام سامي الصالح169810201702

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1706.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010066102سمرسالم موفق عوني169910201703

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1754.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-26حمص04010077274انتصارفاطمه خضر األبير170010201704

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال153.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-03-23حمص04030024870بديعه حمدهفاتن علي بركات170110201705

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعةالال252.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01حمص04010077260انتصارهبه هللا خضر االبير170210201706

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-16حمص04030019207هديهعدي علي البركات170310201707
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-22حمص04040009629إسعافأحمد حامد منصور170410201708

والتجارة الخارجية

128كاتب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2496.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010019496سميرهكنانه بدر العيسى حمره170510201709
المعهد معهد1985-10-01حماه05160009715ليلىصفاء حكمت الشيخ محمد170610201710

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.3220050انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-10حمص04030037121كوكبحسين خضر القنطار170710201711

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-24حمص05120052481سهامعفراء منذر ديبو170810201712

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02حمص04010036140نهلةسناء عاصم االبراهيم170910201713
وزارة التجارة الال277.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-07-01حمص04220001084تغريدعبير خليل الخليل171010201714

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1018فني كهرباء

إصالحات عامة

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة االدارة الال2540.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-01حمص04180064844شاديهبندر يحي عيده171110201715

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-18حمص04170059571خديجههدى خالد منصور171210201716
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1403.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04180064859شاديهسليمان يحي عيده171310201717

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال2078.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04030038113فتاةليليان عبد الحميد الحسن171410201718

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-03حمص04010137871ميادهضحى غازي ونوس171510201719

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال292.00200810ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-10حمص04120097379وهيبةمحمد حسن رسالني171610201720

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

315معاون محاسبوزارة الصناعة264

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حمص04030070774وحيدهراما ماجد محمود171710201721

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال1717.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04080000849شهديهداليا شريف العثمان171810201722

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص04030001957فوزهخوله علي االبراهيم171910201723

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1995-06-20حمص04220009277هيفاء العلييارا نضال غزال172010201724

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.1920160إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010577374يتيمهخضر حيدر عبدو172110201725
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2315.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010479996عبيرعال برهان الجاني172210201726

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10حمص04010345318هالسعاد سري الكردي172310201727
وزارة التجارة نعمال2736.0020170تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1999-07-31حمص04030016347رهجهشريف هيثم العلي172410201728

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة272فني نجارة

ومراجل بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2279.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-30القنيطرة06200125447مهاتيماء هاني يوسف172510201729

والتقانة

52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد2002-02-16حمص04010031390كلورحنين نوفل الشيخ172610201730

التقاني 

الصناعي

1872معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاعالال78.8820210تقنيات إلكترونية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2165.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-27حماه05150047636مطيعهايمان محمد ابراهيم172710201731
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229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2355.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04140051024اميناميسم شحود عيسى172810201732
وزارة االتصاالت الال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-30حمص04150007539عليامنار ديب ادريس172910201733

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030059135فضهسماح محمد الكور173010201734
عائشة منيا الشهير هيا محمد راتب الحداد173110201735

عبدالمولى

المعهد معهد2001-02-20حمص04011192183

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال69.6720200

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-13حمص04140033408منيرهرغد حسين سعدالدين173210201736

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حماه05010228977هناءمرح محمود السليمان173310201737

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال347.0020147كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-07-01حمص04150000096جنانعلي حسن نخله173410201738

إصالحات عامة

عامل كهرباء وزارة الصناعة325

هاتف وإذاعة

327

360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-06حمص04200012688فتحيهفاطمه علي فتح هللا173510201739
وزارة التجارة الال278.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-05-26حمص04120040088فاطمهنسرين احمد عبدوش173610201740

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد2001-01-10حمص04170107713نعيمه العيدلينا ايمن المحسن173710201741

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال70.7320210محاسبة

وزارة االدارة الال2842.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-06-20حمص04010747068عواطفليال عبدالرزاق النعمان173810201742

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04010931663ابتسامنور محي الدين الجود173910201743
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-26حمص04120010853اميره جبرإيناس محمد جبر174010201744
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-04حمص04150025601اماسلحال حسين محمد174110201745
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-15حمص04140003818عليههدى ناجي الموسى174210201746
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.00201910أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010748673بتوليوشع علي السليمان174310201747

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1999-11-07حمص04220009884عبير البعرينيآالء فراس الخضر174410201748

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال73.8420180

المعهد معهد1990-02-20حمص04190026196نجمه فرحوالء يوسف السلوم174510201749

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3420110

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

237كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15حمص04190126830حياةادريس خضر المصطفى174610201750
499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1277.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-12حمص04030015982رهجهيارا هيثم العلي174710201751
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال134.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-09-15حمص04080002877كسيبهثراء اسكندر البدور174810201752

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-19حمص04120100631امالضفاف محيا سليمان174910201753

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-28حمص04040014302فضه بدورزينب جميل سلوم175010201754

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حمص04030067001نديمهرشا محمود الناصر العلي175110201755
وزارة التعليم العالي الال1814.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-16حمص04010521271فايزهريتا وفيق حديد175210201756

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1449.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04010026234هندكارولين سامي العدره175310201757

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية تقنيات ثانوية2002-01-10حمص04080036288رنارهف خضر بالل175410201758

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3833.0020190

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد1996-04-06حمص04170128392مريمعبدالرزاق محمد فرزات175510201759

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1899معلم حرفةوزارة التربيةالال74.6620174تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي
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229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-13حمص04220070479سميرههيام حسن عاصي175610201760
المعهد معهد1996-08-23حمص04230011045ازدهارعرين عالء الدين األحمد175710201761

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال72.7520170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1857.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04040028351عبير سلومهديل محمد أحمد175810201762

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-01حمص04020044102نظيرهعبير جابر ميالد175910201763
المعهد معهد1994-04-09حمص04150018787منيرهربيعه محمود حسن176010201764

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.0820160أشعة

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-28حماه04010965319يسرىانوار اياد الصارم176110201765

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال3588.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04010871952دانياحال كنعان غفور السباعي176210201766

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1999-03-14حمص04010705776مريمآالء يوسف رابعه176310201767

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال66.1620210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-27حمص04010048752سهاموعد يوسف المحمد176410201768

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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وزارة التجارة نعمال328.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-03-01حمص04010019166عزيزهتغريد علي الخضر176510201769

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-03-23حمص10180002835هناء خضورايمان احمد مصطفى176610201770

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال67.5020170تسويق

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة االدارة الال2473.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-14حمص04030044083سوالفرغد محمد الشاعر176710201771

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1679.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-08حمص04190021385فاطمههديل اسماعيل الواو176810201772

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال238.0020124علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120059627يسرىباسل امين الحسن176910201773

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2021.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-24حمص04190010935منالهال ماجد مسره177010201774

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04030044077سوالف االسماعيليمنى محمد الشاعر177110201775

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1995-08-02حمص04150025533مها حسينلين اسماعيل حسين177210201776

التقاني 

الصحي

316مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.8020200مخابر

وزارة التجارة الال2776.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-21حمص04010574541اتحادلجين عبد الرحيم الرستم177310201777

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-12حمص04080035195غصونعلي محمد عزيز177410201778
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2042.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حمص04010574523اتحادنورا عبد الرحيم الرستم177510201779
المعهد معهد1997-01-25حمص04140009330وجيهامنير مظهر ابراهيم177610201780

التقاني 

الصحي

314مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.6820201مخابر

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حمص04120086084وفاءسام احمد وسوف177710201781
المعهد معهد1993-01-01حمص04120062359ريما داودهدى محمود ادريس177810201782

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.9020120مخابر

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04030100797حميدهغريبه محمد الديوب177910201783
المعهد معهد1979-08-23حمص04050028878شعيلهنجوى محمد الونوس178010201784

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال72.0020000

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2339.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-05حمص04080032712مريمملك منير العلي178110201785

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05010807984سميرهراما يوسف حجو178210201786

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-13حمص04020075845هنديامن كمال سليمان178310201787

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04150018751منيره ديبمادلين محمود حسن178410201788
وزارة االتصاالت الال1357.0020192أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حمص04010960927هياميوسف غازي الحسن178510201789

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2150.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-02حمص04220038233سميرهرنا نصر غنوم178610201790

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1994-01-07حمص04170020185مهديه شربهردينه منير العباس178710201791

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال79.8420140

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/
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وزارة التجارة الال294.0019900ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1970-12-25حمص04010363626اميرهميساء حسن الرضوان178810201792

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-10حمص05050026231تماثيلريم جميل الغانم الراعي178910201793
المعهد معهد1992-02-17حمص04010633658منهل العليلميس نادر العلي179010201794

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االقتصاد الال78.1220200

والتجارة الخارجية

فني بشعبة الصيانة 

والتجهيزات

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل126

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04120054664فردوسمرح جابر العلي179110201795

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-07حمص04170020173مهديه شربهبسمه منير العباس179210201796
وزارة االدارة الال276.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-11-15حمص04010015272عليافاطمه علي حسن179310201797

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2448.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-10حمص04230029590كوثرجوليا علي غنام179410201798

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-10حمص04140045336لطيفهرحاب بهاء الدين ابراهيم179510201799

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1991-06-15حماه05180003863غاليه محمدوعد رياض محمد179610201800

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال65.4720120مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد خريج  وزارة الصحة253مدقق

معهد

وزارة التعليم 320

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517
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وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15حمص04140046016زكيهسناء محمد عباس179710201801

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال129.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-02حمص04220031809اعتمادنادين سليمان الشعبان179810201802

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-02-24حمص04010890277سناءنورا مصطفى كيشي179910201803

التقاني 

الصناعي

1872معلم حرفةوزارة التربيةالال74.4220190تقنيات إلكترونية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2079.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04030029243سماهرمروه ظهير زغور180010201804
52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال181.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04060023025امل دبجننوره غسان زكريا180110201805
وزارة االتصاالت نعمال147.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04140038579وسيلهبتول عزات وسوف180210201806

والتقانة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1233.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-27حمص04011120808بريهعال خالد الخالد180310201807

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-08حمص04010841935حميدهنادين محمد الشحاده180410201808

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-01-01حمص04010027133دعد حسندياال حسن العاني180510201809

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال66.9620190

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

227كاتب ضبطوزارة العدل512

وزارة الشؤون الال1718.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-07حمص04180068905هناءميس علي بدور180610201810

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-08حمص04170032022فاطمهربى حسن السالمه180710201811

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1998-01-01حمص04010786428عليابيداء يوسف الحسين180810201812

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال68.0620200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

310أمين مستودعوزارة الصناعة28

المعهد معهد1999-01-01حمص04020000479ليزاأيفا عرفان عثمان180910201813

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال82.3620180كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-26حمص05170012340شمسهمرح مالك دروبي181010201814

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1792.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10حماه05010229156املزينه ياسين السليمان181110201815

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

المعهد معهد2000-05-28حمص04050048635مريم ادريسبتول مالك ادريس181210201816

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.6020210

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 8مساعد فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

323فني كمبيوتروزارة المالية126

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-21حمص04010020189هناءوداد فهد سلمون181310201817
وزارة الشؤون الال1776.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-25حماه05180003641باسمهرغد أيمن اسعد181410201818

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-27إدلب07190025949رضيةوفاء عمر حمدوش181510201819

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-21حمص04040030627مريموجيهه ناجي يوسف181610201820
وزارة الشؤون الال2317.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-05حمص04150007207نورهسمر ياسر ملحم181710201821

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة التعليم العالي الال1958.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-10حمص04220039677سناءابتسام علي الحامض181810201822

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1998-06-01حمص04120039523جهينه محمدشذى محمد جبر181910201823

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال69.3520180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت الال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04030041176جوهينهبشرى غسان العوض182010201824

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-13حمص04030013501نهيدهسهر جودت االرملي182110201825
المعهد معهد1999-01-01حمص04120060272سوزان الحصرياليانا ناصر علي182210201826

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال69.8420180المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1852.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-29حمص04010213891عبلهيعرب مزيد طعمه182310201827

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد2001-01-01حمص04010679899ندىبيان محمد باسم المغربل182410201828

التقاني 

التجاري

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال68.5720200محاسبة

الجهاز المركزي 315معاون محاسبوزارة الصناعة315كاتب ماليوزارة النقلالال3806.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-20حمص04010679975ندىيمنى محمد باسم المغربل182510201829

للرقابة المالية

1019مستثمر حاسوب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-02حمص04150016885اميرهعتاب محمد االبراهيم182610201830
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-23حمص04120063894ضحى بدرهدايانا محمود شمالي182710201831

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15حمص04020003787أماللندا لؤي اسبر حجو182810201832
وزارة الشؤون الال2520.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-06حمص04090016999عسكريهعال أحمد النفره182910201833

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال244.0020064كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-06-10حمص04040029663ازدهارمحمد غسان ابراهيم183010201834

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-21ريف دمشق03250109312افتخارايه احمد جوهره183110201835
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال191.0020104علميثانوية عامةثانوية1992-07-09حمص04060035903الهاممحمد ناجي الخضر183210201836

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127
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وزارة االتصاالت الال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120049492نجوى خزندارميرنا علي قموحي183310201837

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-06حمص04220041133فكتوريا ديبمحمود رائد صبح183410201838

التقاني 

الهندسي

مساعد فني وزارة النقلالال67.8620170المساحة

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة الشؤون الال1629.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-09حمص04010022850رانيازينب جهاد الحيروقه183510201839

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04040025534سالفهتيماء يوسف الضاهر183610201840
المعهد معهد1994-03-12حمص04170010204فاطمةموسى محمود طقطق183710201841

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

342مساعد فني أولوزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحة345مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.1820164

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1277.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-20حمص04010321595مخلصهسالم رياض بركه وضحه183810201842

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2286.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-09حمص04120069568مديحهليندا حسن خزنه183910201843
المعهد معهد1992-06-13حمص04140021158جميله العجينور محمد حسين184010201844

التقاني 

الصحي

330مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة327مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.2620130تخدير

المعهد معهد1994-07-02حماه05050108039مريماحمد جهاد احمد184110201845

التقاني 

الصحي

358مساعد فني اولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.2020144معالجة فيزيائية

المعهد معهد1997-10-20حمص04010015285عليادارين علي حسن184210201846

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال65.1020190محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

المعهد معهد2000-01-05حمص04030046969نعمحوراء رسول الياسين184310201847

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال63.6720200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االقتصاد الال2328.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01القنيطرة14050066816فاطمهنيرمين محمد العاتقي184410201848

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1984-06-04حمص04220001694رفعه الساحلييمن محمد النمره184510201849

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.0620060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال1409.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-25حمص04010454618سميرهبتول هاشم حمدان184610201850

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1984-07-01حمص04120049771نمنوم بدرهرنا علي البايكي184710201851

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال59.2220070

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-29حماه05010328232علياهدى سليمان المحمد184810201852

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1977-11-21الالذقية10170035108منتهىعواطف محمد خضر184910201853

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال70.5119990

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1980-03-03حمص04010128815فهيمهاحمد عمر عوده185010201854

والتمديدات

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال285.0019990

صيانة

وزارة األشغال 329

العامة واإلسكان

وزارة التجارة 1036مدرب صحية

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة االتصاالت الال193.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-27الحسكة08160030671شمسهعبدو ابراهيم حاج احمد185110201855

والتقانة

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-05حمص04190124391تغريدميس ميمون قصراوي185210201856

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال66.9320210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

فاطمة محمد باقر 185310201857

الصرصر

المعهد معهد1990-05-10إدلب07030031612حميدة حوري

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال62.6620100محاسبة

والبحث العلمي

مساعد إداري ثاني 

(مسك سجالت)

وزارة التعليم 517

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 491منشئ

المركزي

81كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-15حمص04120093349فاطمهسهام سليمان حمد185410201858

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-30حماه05190019524ميساءريماز طاهر شعبان185510201859

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال71.9220210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

226كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25حمص04010800694ندادعاء عادل الفجر185610201860

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1296.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-10حمص04020017410فوزيهزينة حبيب اليوسف185710201861
وزارة االتصاالت الال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حمص04020056457زهورياسمين مرعي سالمه185810201862

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1984-08-13حمص04010031089ابتسام الحسنزياد عدنان حسن الخليل185910201863

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.4720050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10حمص04020054438زاهيةلورين نصر الحسين186010201864

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عامل فني وزارة النقل1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال281.0020010كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-07-20حمص04170058040فاطمهعبدهللا محمد طالس186110201865

كهربائي

311
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال244.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-03-26حمص04030062056حوريهصبا هيثم االسماعيل186210201866

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

المعهد معهد2002-01-22حمص04030074394وفاءنورمان طريف العلي186310201867

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال81.1520210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 115

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة التجارة نعمال2356.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حمص04120031677ناريماناليسار علي حسن186410201868

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030020378رويدهرهف علي الحمد186510201869
عامل فني وزارة النقل1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال253.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-02-18حمص04170011570اسماءقاسم مروان حطاب186610201870

كهربائي

311

ثانوية ثانوية1982-02-28حمص04190106718عيدهثناء احمد السليم186710201871

زراعية

وزارة التجارة الال801.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1977-12-15حمص04010605855وصفيهجالل عمران جنيدي186810201872

زراعية

وزارة التجارة الال272.0019970

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

أمين مستودع وزارة الصناعة277

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

270فني لف محركات

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1395.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04010463711عزيزهبتول محمد البدوي186910201873

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-28حمص04080003338أمينهصباح صالح حمود187010201874

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-25حمص04140039557هيامآيه علي اسماعيل187110201875

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2126.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04080003701وزيرهزينب نزيه حسينو187210201876
المعهد معهد1981-08-07الالذقية04150006288نديمهناديا حسن ديوب187310201877

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال64.2520020

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

أجهزة قياس ثانوية صناعةثانوية1987-11-01طرطوس10170001675هدىباسل عصام خضر187410201878

وتحكم

عامل صيانة وزارة الصناعةالال272.0020055

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

أمين مستودع وزارة الصناعة328

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة التجارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعة315معاون محاسبوزارة الصناعةالال319.0020049ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-01حمص04010560991املزيوار طالل العضيمي187510201879

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-14حمص04230019611روحممدوح محمد الحمد187610201880

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1323.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-24حماه05170015388حياةنوارة غيدق سلوم187710201881

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-01-02حمص04060027071زينببراءه حسام العوض187810201882

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال67.9020210شبكات حاسوبية

المعدنية

وزارة االدارة 38فني

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حمص04030058006فلايرياسمين محمود القبيلي187910201883
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1474.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حمص04140018143مهاميرنا سمير علي188010201884

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1991-02-27حمص04010376758هياموعد محمد كمالي188110201885

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال75.1020130مخابر

وزارة االتصاالت الال1615.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-15حماه05010317717ازدهاربثينه نضال اليونس188210201886

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1983-10-10حماه05100024888أموناحمد محمد عباس188310201887

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال65.5820052مطعم ومنهل

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-25حمص04170033116فاطمةاسماء أحمد كردوش188410201888

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1764.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140039556سوسنغنوه حسن اسماعيل188510201889

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1723.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-22حماه05070030269فاتنلين احمد الشمالي188610201890

والتقانة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-07حمص04190031783هالهروعه وليد محب الدين188710201891

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1991-09-01حمص04220056312نديمه برهوماحمد بسيم مسعود188810201892

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2520129ميكانيك مركبات

وزارة التعليم العالي الال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02حمص04030001356مناربثينه بديع سالمه188910201893

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حمص04030025983ريمهتهاني محمود ديوب189010201894

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1941.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04130053073نجوىدنيا منهل تامر189110201895

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-07-02حمص04010233889هيامنجوى محمد سعيد الخضر189210201896

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.9020180طب طوارئ

وزارة التعليم العالي الال1160.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030066751كوثر منال عليدعاء محمد كول علي189310201897

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1328.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-17حمص04010321766فاطمهآيه ماجد بركه وضحه189410201898

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2757.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-01حمص04060041304شاديهمحمد عيسى مرشد189510201899

المشغل الميكانيكي

عامل مراقبة وزارة الصناعة321

محطة الديزل

عامل كهرباء وزارة الصناعة330

هاتف وإذاعة

327

المعهد معهد1997-03-20حمص04040031248انعام حمادسلوم حكمت سلوم189610201900

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال64.7020182

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

323فني كمبيوتروزارة المالية115

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03حمص04020027916سعادمنتجب فايز اليوسف189710201901

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التجارة الال3254.0020190ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2000-01-10حمص04220060196غناءخليل يوسف جمعه189810201902

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1557

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-17حمص04130052918نجوىريم منهل تامر189910201903

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1701.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-29حمص04180099999هندآالء عيسى ادريس190010201904

المحلية والبيئة

وزارة 23محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-10حمص04120025718ليلىخوله خالد حمود190110201905

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.2120210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1890معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

المحلية والبيئة

13عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال210.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-22حماه05160035232كفاحبشرى احمد شعبان190210201906

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حمص04130056328حسنميساء سلمان خليل190310201907

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1730.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-07حمص04120111929ناريمانهيفاء خالد ملحم190410201908

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-15حمص04080008658ابتسامصفاء علي الموسى190510201909

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2611.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-16حمص14040018449عبيرعال نضال قاسم190610201910

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2021.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-11حماه05150108985اسامهحسين منير العلوش190710201911
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2285.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01حمص04030015535نجود االرمليريم سامي االسماعيل190810201912
المعهد معهد1992-01-30حمص04120051808نهاد عارفيوعد احمد الحسن190910201913

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.5420110

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االتصاالت الال2107.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-22حمص05030059413شميلهبشرى ابراهيم ملحم191010201914

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

237كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04230016457نوالشذى منير غالي191110201915
المعهد معهد1992-01-01حمص04120060586نوال نجمنيرمين محمود صارم191210201916

التقاني 

الصحي

1002فني مخبروزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.3820120مخابر

عبد الرحمن عمر 191310201917

التركماني

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال207.0020114علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04180039485عيوش

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2401.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-18القنيطرة14040072893نوفهمريم صدوح عيسى191410201918

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-26حمص04120051879نهادعلي احمد الحسن191510201919

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.5920200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص05100042471سعادمروى يوسف محفوض191610201920

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-15حمص04030026935مناياتنورما عدنان رجوح191710201921

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1986-05-24طرطوس10010145975نوال جرجسمنال كليم عنقه191810201922

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.8120080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2054.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01حمص04140025744امتثالبراءة محمد ادريس191910201923
231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020025أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-20حمص04020088429زهرهبالل خالد القاسم192010201924
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-04حمص04030055444ليلىربا عبد الحميد عمران192110201925

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1989-05-19حمص04010398124سمرهنادي سليمان المصطفى192210201926

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.4320110

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1407.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حمص04180060054ابتسامربى عبدالجليل احمد خان192310201927
50قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال167.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-20حمص04010618614تركيهوفاء طالب الطالب192410201928
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-25حمص04030026938نجديهندى ابراهيم معماري192510201929

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1999-02-15حمص04220041151فكتوريامرام رائد صبح192610201930

زراعية

وزارة التجارة الال2786.0020190ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-02حماه05050117086نجاحياسمين منير األشقر192710201931

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-18حمص04010499680أوديتنور عصام حجو192810201932

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال2801.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-04-10حمص04011206103هندعائشه محمد السليمان192910201933

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد الال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01الالذقية06200087265سهامرؤى آصف رفاعي193010201934

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال2155.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-27حمص04040028735فاطمهمجد سمير زيدان193110201935

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-03-30حمص04010428339نجاحمحمد علي علي سليم193210201936

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال73.1420172انتاج

والبحث العلمي

506مخبري

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-25حماه04040021867سهيلهأملين ابراهيم حماد193310201937

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حمص04230016435سميرهمنار بديع الزير193410201938

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1848.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-13حمص04010004388فاديامرح محمد حسن193510201939

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االتصاالت الال1760.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-09حمص04140066306مريمفاطمة نديم اليوسف193610201940

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-11حمص04180066362اديبةسوسن صالح سموني193710201941

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية تقنيات ثانوية2000-01-01حماه05070024227رابحهبيلسان احمد الصليبي193810201942

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3505.0020170

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االدارة الال2947.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-12-24حلب02240010072نجاحديما صبحي حسيب193910201943

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1340.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-11حمص04010207757فاطمهسهير رياض لطوف194010201944
وزارة االتصاالت الال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-03حمص04040002029عليا سلومفاتن سلمان معماري194110201945

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-07-14حمص04120109570سمر خضرغنوه خلف خضر194210201946

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.7720160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال2509.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15حمص04220029224حميدهمجد محمد صقور194310201947

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1756.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-15حمص04140047186سوسنحنان أحمد محمد194410201948

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة 21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-05-21حمص05100057644سجا جنيدبتول حيان رحال194510201949

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال68.2120200شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

38فني

وزارة التعليم العالي الال1884.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-10-01حمص04010504578مهارنيم منير يحيى194610201950

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04130041813سميره سلوممجدلين طاهر سليم194710201951
وزارة التجارة الال279.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-23حمص04080009313نايلهصفاء علي الشداد194810201952

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االقتصاد الال1472.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-08حمص04220058726داللمنال مجبل الخضر194910201953

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1987-09-15حمص04010801604املعالء محمد فايز عباره195010201954

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال65.1820077تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربية336
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1987-03-21حمص04030055234لميا مندوحسام حيدر االسماعيل195110201955

التقاني 

الصناعي

عامل لف وزارة الصناعة1891معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5320129تقنيات كهربائية

المحركات

335

243كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1413.0020164أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-15حمص04060026759جميلهمحمد اصف ابراهيم195210201956
روان محمد ناصر كنجو 195310201957

قمحيه

المعهد معهد2000-01-01حمص04010070389ريمه

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال67.4920210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

38فني

314مأمور تصديروزارة الصناعة313أمين صندوقوزارة الصناعة315معاون محاسبوزارة الصناعةالال361.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-17حمص04070006136هدوىسناء حنا شكور195410201958

امل عبد الكافي موسى 195510201959

منصور

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حمص04030067356دالل

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04170044838رندهكوثر رشيد الحيده195610201960
وزارة االدارة الال2288.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-09حمص04230011203وجيهههديل محمد االحمد195710201961

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 18محاسب

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1981-01-18حمص04010617383وفاءسعاد نزيه خزام195810201962

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال64.5320020

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة التعليم العالي الال1633.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حمص04140033117فادياأمل عالء سعد الدين195910201963

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1996-09-08حمص04120081212مهاصالح حسن صالح196010201964

التقاني 

للحاسوب

وزارة االقتصاد الال67.1020183شبكات حاسوبية

والتجارة الخارجية

فني بشعبة الصيانة 

والتجهيزات

الجهاز المركزي 126

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة النفط 13

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حمص04120089135عطورمحمود عبدالكريم وسوف196110201965
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص04120052153غاليهغيداء علي وسوف196210201966

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12حمص04120093444ميلياريم يوسف عبد هللا196310201967

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1444.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-19حمص04230004184صباححسن محي الدين ناصر196410201968

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال3246.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-01حمص04010398185صفاءهمسه علي المصطفى196510201969

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01حمص04010411208سالمروان عماد عروق196610201970
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-15حمص04030040424نجوىزينب رامز العباس196710201971
المعهد معهد1998-03-24حمص04020001234أوصاف يونسايملين ابراهيم خنسه196810201972

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.2420190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة النفط والثروة الال312.00201110ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1990-03-10حمص04150029579سهامحسام احمد محرز196910201973

المعدنية

1020عامل مهني

المعهد معهد1990-04-01حمص04060028507فوزه الخرماوسيم نبيه الخرما197010201974

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال67.93201010

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15حماه04140032797رويدههال نعيم سالم197110201975

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1557.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص01010244521صفاءديمه جمال الداري197210201976

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التجارة 503مساعد فنيوزارة الدفاع520عامل حدادةوزارة الدفاعالال249.0020050حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-01-15حمص04010874578صباحيوسف محمد غره197310201977

الداخلية وحماية 

المستهلك

275فني حدادة ولحام

وزارة التعليم العالي الال1531.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010845655حنانخوله محمد النجيب197410201978

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010581694سميرههبه محمد محمد197510201979
فاطمه الزهراء عبد 197610201980

الرحمن الرحمون

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة317عامل تخميروزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال160.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010162257خديجه

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-05القنيطرة14040080961رضيهسجى علي علي197710201981

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2601.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-07حماه05050138478نجاحالرا منير األشقر197810201982

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-09-24حمص04220019973سمر معروفمريم محسن الخليل197910201983

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية1878معلم حرفةوزارة التربيةنعمال66.6320200تقنيات إلكترونية

أمين مستودع وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2809.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-05-22حمص04120075543ميسمجلنار رمضان حربوقي198010201984

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1990-01-01حمص04030070202هناءمحمد سعيد سعيد198110201985

المركبات

عامل صيانة وزارة الصناعةالال274.0020089

الميكانيك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة323

صيانة

عامل صيانة وزارة الصناعة329

اآلليات

331

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20حمص04180054640نعوسعلي ياسين عساف198210201986
وزارة التعليم العالي الال2449.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-23حمص04030056271الهامدعاء اكرم بكداش198310201987

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

317عامل تخميروزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال3035.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04030075552هنادينغم يحيى المحمد برو198410201988

والتقانة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

سها عبد الكريم الحاج 198510201989

صطوف

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1785.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-20إدلب07100031069آسية

وزارة التعليم العالي الال1600.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05حمص04030056476الهاماالء اكرم بكداش198610201990

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

317عامل تخميروزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال123.0019870علميثانوية عامةثانوية1969-03-22حمص04030027128نديمهسراب سليمان خنسه198710201991

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1757.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-03حمص04010424170داللرفيف محمد الصالح198810201992

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال138.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-01-25حمص04040010232علياخوله ابراهيم خليل198910201993

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1665.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-22حمص04011147832وهيبهانجي بدر الضاهر199010201994

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-02حمص04010424129داللرامونا محمد الصالح199110201995

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-09حمص04080006227وطفىشاديه عبدو الدنيا199210201996

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2115.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-31حمص04220048484نهالخليل علي العجي199310201997

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220056416امنهيمن نايف الحماده199410201998
عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال3836.0020133حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1994-01-20حمص04120070901ستوتباسل سليمان عيسى199510201999

بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التجارة الال3398.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04120038943نيوفثراء حسام الدين محمد199610202000

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حمص04140002158هندمايا لطيف داوود199710202001

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال300.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-08حمص04120038882فاطمههيفاء عباس محمد199810202002

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حمص04230026771بيانشذى سليمان العلي199910202003
وزارة االدارة الال2089.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حمص04220057078آمنهوالء علي الشيخوني200010202004

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

ثانوية تقنيات ثانوية2001-01-27حمص04180063921فهميهمنار عمار المحمود200110202005

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3062.0020200

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1885.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04010480092نجمهمايا يحيى الجاني200210202006

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال156.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-30حمص04150004825سهاميانا ابراهيم يوسف200310202007

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01حمص04230025956بياننادره سليمان العلي200410202008
المعهد معهد1992-01-04حمص04010429974ازدهارازدشير فرحان الصارم200510202009

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال69.9020135آليات

المعدنية

وزارة النفط 104رئيس وردية

والثروة المعدنية

306عامل فنيوزارة الصناعة103رئيس وردية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04200015841ثناءفاطمه عبد الحليم القاسم200610202010
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حماه04011115121داللرهف عبد الحميد األسعد200710202011

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-04-09حمص04010479930منيرهنجمه سليمان غيا200810202012

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-08حمص05050091196بشيرهعائده يحيى منون200910202013

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-19حمص04030047325خديجهنعمه هللا احمد شحود201010202014
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-20حمص04190054546هيامغيثاء علي العلي201110202015

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04140029028سلماسحر رئيف عبدو201210202016
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال139.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص05160025850وجيههربا احمد الياسين201310202017
349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1874.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-16حمص04060035779نبيغا الملحمرنيم رامز ملحم201410202018
وزارة التجارة الال2605.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-06حمص04010589592هيامهديل طالب حوري201510202019

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1999-03-25حمص04011123087ناريمان المصريآيه هالل مولى201610202020

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال71.3320200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1962.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-13حمص04010119225امالأسماء عيسى السعود201710202021
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2013.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-14حمص04180075746ختمهعبد الرحمن مزيد رسالن201810202022
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال143.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-07حمص04020026766نديمهربا راتب مرعي201910202023
وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال255.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-09-10حمص04140053292ابتسامعبير فخر حمامة202010202024

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-05حمص04010410467روسيامرام ياسر الملحم202110202025
وزارة التجارة الال266.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-17حمص04010117550سهاممحاسن سليمان البدور202210202026

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2523.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-09حمص04010868406نوالميرفت عزيز البارودي202310202027

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-31حمص04190034052محاسنوفاء محمد العبد هللا202410202028
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30حمص04030052315سميرهاريج كاسر ويس202510202029
المعهد معهد1978-01-01حمص04010572689لميامحمود حسين اليوسف202610202030

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1883معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8719970تحكم آلي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1583.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الالذقية04040029767هندجوزفين غصن أحمد علي202710202031

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-09حمص04030030007جوهينه ملحمبتول غسان العوض202810202032

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150010900املحنان جهاد حمدان202910202033
وزارة التعليم العالي الال1702.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010117636سهامدعد سليمان بدور203010202034

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1331.0020201أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-21حمص04120093407ليناحسن علي حمد203110202035

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020181أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-03حمص04040029796مريمبشار عباس اسكاف203210202036

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1994-01-03حمص04120072275غزاله عبودنسرين محمد سمعون203310202037

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.9920150

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال237.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-23حمص04040022368هيام محمدرشا ابراهيم محفوض203410202038

والبحث العلمي

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1754.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01القنيطرة14040109676نوالريم علي عبدو203510202039

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2462.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-24حمص04050000687سحرنور نادر المخلوف203610202040

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1987-01-01حمص04030041078جوهينه ملحمايمان غسان عوض203710202041

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.0120080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2067.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-24حمص04140053688كاروليننغم حيدر عيسى203810202042
وزارة االتصاالت الال1574.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-10حمص05050149061سهيلهنرمين سليمان االشقر203910202043

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-03حمص04050009139عليالوسي فيصل الحوراني204010202044

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1995-01-01حمص10040027128رجاء محفوضمادلين محمد محمود204110202045

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.8620170صيدلة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05حمص04020018394وحيده درويشسحر ابراهيم العلي204210202046
وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1579.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-14حمص04040001951لميسمايا احمد صليبي204310202047

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-25حمص04220004679شهديهعالء حمدان الحمدان204410202048
المعهد معهد1989-08-01حمص04050023197سميهكفاء دحام ابو الروس204510202049

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال71.8320100

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت الال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04030039409علياسحر اكرم حسكي204610202050

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17حمص05190010748اركان حسنايمان نزار سالمي204710202051
المعهد معهد1998-01-01حمص04120031672وهيبهديانا احمد حسن204810202052

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.2920180

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االتصاالت الال1870.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-10حماه05180006735سوهاميس جورج حشيمه204910202053

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة التعليم العالي الال2383.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04010029186رجاءرفيده مدين السقر205010202054

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-11حمص04220011618منىناريمان علي العلي205110202055
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1342.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-23حمص04010004411مهديةاسامة منير يوسف205210202056
المعهد معهد1995-01-01حمص04220020432خديجةورود محمود شدود205310202057

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال69.6720130

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

المعهد معهد1988-08-05حمص04010450804ختامحنان محمد الحسين205410202058

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال67.0220080

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص05070044814منار السليمانرغد مدين الشريقي205510202059
وزارة النفط والثروة الال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-15حمص04150014686سميرهربال علي ابراهيم205610202060

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال2796.0020150خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1996-11-04حمص04010495367ميالماهر سليمان حجو205710202061

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل تسوية وزارة الصناعة266فني خراطة

وخراطة

وزارة التجارة 334

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

276

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-25حمص04040030436يسرىرشا راجح شدود205810202062
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حمص04010497589حياةعال عبد الحميد حمدان205910202063

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2511.0020154علميثانوية عامةثانوية1997-09-02حمص04010567756نهيدهعلي محمد القزق206010202064

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2002-01-20حمص04230014746ازدهارردينه محمد الخضور206110202065

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.7220200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-25حمص04010497591حياةأمل عبد الحميد حمدان206210202066

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال1608.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-07حمص04180073273دارينبتول محمد محاويش206310202067

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية23محاسب

وزارة التعليم العالي الال137.0019890علميثانوية عامةثانوية1971-01-02حمص04010764209سكينهمزيده عيسى احمد206410202068

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال1362.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-07-26حمص04180065148وفاء محاويشرؤى سليمان بدور206510202069

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-08-20حمص04220002903نهال الحسننجوى علوان القبه206610202070

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال65.0820190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة الشؤون الال233.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-18حمص04150003076رجاءماري حسين عساف206710202071

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1522.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04020000896سهامزينة محمد ونوس206810202072

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04140015116رئيفه ليلىديانا علي احمد206910202073

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال82.2820190كيمياء صناعية

السكر

340

المعهد معهد1994-01-26حمص04180064448وفاء محاويشروان سليمان بدور207010202074

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال67.4820140مخابر

وزارة التعليم العالي الال2423.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-10حمص04020000792سهامشيراز محمد ونوس207110202075

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-08حمص04060004914بديعهسماره يحيى الحامض207210202076
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2363.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04230017646حياه القاسمرنا ابراهيم الموسى207310202077

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1728.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-15حمص04040001897منالدموع غصن مرعي207410202078
المعهد معهد2001-02-09حمص04030059309ميثم العليعرين ياسر صالح207510202079

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال79.2320200

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-25حمص04040018389أمالينهبه بسيم منصور207610202080

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1993-01-15حمص04010567723نهيدهعالء محمد القزق207710202081

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.0920143علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التجارة 1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2743.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-06حمص04230019957وفاءمايا صالح ديوب207810202082

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال165.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-07-03حمص04030052251بدريهتغريد حسين السالمه207910202083

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-09-06حمص04030059307ميثم العليعبير ياسر صالح208010202084

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال67.8820200

وزارة التعليم العالي الال1519.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030052376ثراء السالمهغزل سليمان السالمه208110202085

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1353.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-08حمص04040001914غانيامايا علي مالوس208210202086

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05150103576وزيرةوفاء احمد علي208310202087
المعهد معهد2000-06-08حمص04040014267فاديا قاسمورود ابراهيم فرح208410202088

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال63.2020200

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1887معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-12حمص04080026844ميساءيعرب عبد الكريم العيسى208510202089
المعهد معهد2000-01-02حمص05190035714اركان حسنحال نزار سالمي208610202090

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.5020210صيدلة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص10270000953نجاحنغم حسن حسن208710202091
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-25حمص04040027893خديجهفاتن وجيه الشما208810202092
المعهد معهد1996-02-05حمص04040004644سالفه إدريسرنيم محمد منصور208910202093

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال76.1020170

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال277.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-01القنيطرة14040085623ليالاسيا محمد مصطفى209010202094

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1990-01-29حمص04140034146منيفه ابراهيمدوال محمد خلف209110202095

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة335مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.7420100أشعة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال163.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-26حمص04010061298سفيرهرقية محمد الخضر209210202096

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-01-01حمص04010417034فاطمهمنى نادر حسون النجار209310202097

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال70.2620180محاسبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15القنيطرة14040037137سميرهرشا ابراهيم القاسم209410202098
المعهد معهد1987-02-10حلب02320002618زينبعبد هللا هالل االحمد209510202099

التقاني الطبي

325مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحة327مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.2520090تخدير

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدلالال1245.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-14حمص04110011823سيديبتول راكان الطعمه209610202100

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1991-01-28حمص04010440083انواررامي عاطف عبد الهادي209710202101

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.6920110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد2001-08-07حمص04060027678تغريد االبراهيمصبا رامز عواد209810202102

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال67.1320210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

المعهد معهد1993-04-21حمص04130032850فايزهآليزه مظهر حبابه209910202103

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال71.0520160تقنيات كهربائية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1399.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-22حمص04180073233ازدهار السمونيساره آصف عيد210010202104

والثروة المعدنية

235كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-01-01حمص04130031451مهارنيم غصوب نادر210110202105

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1620140تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال260.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1984-03-03طرطوس10270015058هيامرنا عصام حمود210210202106

بخارية

وزارة الموارد 328

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة1550

المشغل 

الميكانيكي

321

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04150009708صبحيهامنه مالك السرحان210310202107
المعهد معهد2000-03-11حمص04011017020عبير عليميس عيسى البدور210410202108

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.6920200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

المعهد معهد1998-06-14حمص04040004657سالفه ادريسهاني محمد منصور210510202109

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال64.8320192

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04020014829خديجهزينب حافظ سمرو210610202110
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-03طرطوس10220029317ربامايا سلمان اسعد210710202111
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص07040054507حجازيةفاطمة علي الزير210810202112
وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1762.0020130علميثانوية عامةثانوية1989-05-26حمص04020007574خديجهعبير احمد الحاج محمد210910202113

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال2975.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-18حمص04130056394ابتساممجد سمعان العجي211010202114

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

الجهاز المركزي 1019مستثمر حاسوب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

المعهد معهد1997-12-02حمص04230013768احالم الخضرمي مهدي الجهني211110202115

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال66.9820200المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1258.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07040049459ختامدياال عبد الهادي ضاهر211210202116

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-29حمص04010764184شوكهملك رياض حواره211310202117
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-05-25حمص04060012123عفيفهلبنى ظهير النجم211410202118

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-04-21حمص04140012373سفيره احمدبلقيس علي سيد211510202119

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.8820180طب طوارئ

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020029أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-09حمص04010639909املعالء سليمان السلوم211610202120
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-14حمص04060008163خضرههند ابراهيم علي211710202121
المعهد معهد1998-06-19حمص04040018404سهير ابراهيمعباده علي عباس211810202122

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال67.4720202المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة النفط 318

والثروة المعدنية

37فني

المعهد معهد1996-07-20حمص04140024428ميادهروعه عبد العزيز خليل211910202123

التقاني 

الصناعي

1898معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1320170تقنيات كهربائية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-30حمص04010181049امامهريم جهاد شعبان212010202124
وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالنعم317.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-12-22حمص04130030300نوالرانيا اسعد ونوس212110202125

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03حماه05140026964رمزهفاديا محمود أسعد212210202126
ثانوية ثانوية1982-06-18حمص04030056933صباحناريمان يونس غالي212310202127

زراعية

وزارة التجارة الال826.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1991-05-09حمص04010440317هيليودذو الهمه رفعات عباس212410202128

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال68.1120130تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

498مساعد فنيوزارة الدفاع1034مدرب تكييف

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-26حمص04010909698رونقايه محمد يوسف212510202129

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-11حمص04170079649نشميهنتالي عيسى سويد212610202130
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-13حمص04010392662نسرينروان نضال زمام212710202131

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية تقنيات ثانوية1998-09-17طرطوس10160151383فلايرمحمود نزار علي212810202132

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3911.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2052.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-05حمص04220038829سليمهلينا بديع السعود212910202133

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عامل صيانة وزارة الصناعةنعمال3092.0020133تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1993-04-24حمص04010189231فتاهرمضان محمد شيحه213010202134

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

المعهد معهد1977-11-14حماه04030035659فوزهسمر حبيب االحمد213110202135

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةنعمال65.7819990

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04120091427حسنلبانه علي فرج213210202136

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال4019.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-11-17حمص04110016320سميرهناديا منعم العموري213310202137

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-23حمص04010015353سعادآيه محمد سلمان213410202138
المعهد معهد1991-06-08حمص04010484992رانيهحياة عبد الحفيظ خلف213510202139

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال67.6320140

والبحث العلمي

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل512مساعد إداري ثاني

المحلية والبيئة

8مساعد فني

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1581.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220075449منىايرما اكرم الباطولي213610202140
وزارة التجارة الال3024.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-21الالذقية06090073874ملكهنور هيثم معال213710202141

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

ثانوية تقنيات ثانوية2002-05-01حمص04230015441رحابغرام عماد االبراهيم213810202142

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3456.0020200

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-09حمص04220026357جهينهياسمين عبد العزيز عنيفي213910202143
وزارة الشؤون الال1485.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-09حمص04150017985ميادهمايا رزق عساف214010202144

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

318عامل طبخوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-12حمص04010187981نسرينمايا سمير شمعه214110202145

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030061005حكيمهلينا راتب حسن214210202146

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال198.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-02-25حماه05180034106فايزهمحمد سهيل ونوس214310202147

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1997-04-01حمص04010090600تركيه حزوريعبير عبدالحميد شعبان214410202148

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8420190صيدلة

وزارة التجارة نعمال276.0019970الكترونثانوية صناعةثانوية1977-05-01حمص04010773139عليااينكا محمد الحسن214510202149

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1551

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1555

المعهد معهد1991-07-19حمص04050000529هناءهبه عبد الكريم مخلوف214610202150

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال83.5020110مطبخ وحلويات

وزارة الشؤون الال1795.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-11حمص04040027376روشانيارا رامي حميد214710202151

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-01-15حمص04040022605ناريمان عمارليليان غياث بالل214810202152

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال68.0420180

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة المالية115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2029.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10حمص04080032903رتيبهروال غازي الزيفه214910202153
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-22حمص04120056390فهيمهغدير علي تيشوري215010202154

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04180006983ثريادعاء عبد الخالق درنب215110202155
وزارة االتصاالت الال1760.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-26حماه05110115392رامياسيدره موسى الحسين215210202156

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حمص04030078939كوكبموسى منير عمران215310202157
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030042485صباحميس نصر االبراهيم215410202158

والثروة المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1586.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04011150951رندهسنا طالل الفرا215510202159
المعهد معهد2000-07-05حمص04040035119امالين منصورنغم بسيم منصور215610202160

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال67.7120190مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

وزارة التعليم العالي الال1930.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010482886رندهسالي طالل الفرا215710202161

والبحث العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1560.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-01حمص04030015609نجيبهآية عبد الحليم اليوسف215810202162

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1652.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04230046056منالراما محمد صبح215910202163

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2172.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04140040840حميدهصبا حسن حسن216010202164

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04120117339رنابتول فادي خليل216110202165
- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال280.0020034كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-01إدلب07030036683عيدهأسامة صالح زين216210202166

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-08حمص04010391776املجوليا ابراهيم العكاري216310202167
المعهد معهد1996-04-15حمص04060019558اديبه الحناالرا سامي توما216410202168

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.7220170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2302.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-19حمص04010252705حسيبةمحمد عدنان بهار216510202169
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2518.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-30حمص04120092441املهبه هللا ناصر محمد216610202170

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-07حمص04140019662محاسنألين سلمان ونوس216710202171

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1286.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31حمص04140031955ناريمان مرعيحنان ملحم ملحم216810202172

والتقانة

360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-20حمص04120032839تركيه الديوبمنال رزق سعادات216910202173

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حمص04010404202سليمهلبنى علي صقور217010202174

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1992-04-01حمص04220058081بديعه ديبنصره محمد العباس217110202175

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.5020130علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

ثانوية ثانوية1993-01-02حمص04010383982ساميهنها خليل الجاني217210202176

زراعية

وزارة التجارة الال362.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1745.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-09حمص04030060786رويدهعلي رمضان ابراهيم217310202177

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1414.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-07-01حمص04220038120نصرةهبة برازي غنوم217410202178

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد2002-01-09حمص04040013796رشا بدوربتول محمد عبود217510202179

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال66.9920200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2858.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-03-12حمص04040029797مريم ابراهيممايا عباس اسكاف217610202180

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1805.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04050026029سميهبرشه دحام ابو الروس217710202181

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

52قاطع فاتورةوزارة التربية127

المعهد معهد2001-10-14حمص04040021428فائزه بدورحال سعود سعود217810202182

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.4620210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

243كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10حمص04030003500رئيسهرنا عفيف بلول217910202183
وزارة التعليم العالي الال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-15حمص04060007982عنودوفاء محمد الحلبي218010202184

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1999-03-15حمص04180047932خنساء الصويصاحمد محمد التيزيني218110202185

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال84.5320190المساحة

المعدنية

وزارة التعليم 37فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد فني وزارة النقل508مخبري

(طبوغرافي)

318

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2130.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-13حماه05180033004هاجرأمل نجم مصا218210202186

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال262.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-03-08حمص04010448854رئيفهرامي نظير العليان218310202187

إصالحات عامة

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد1984-02-26حمص04220028015وسيله الحمدانسراء احمد عيد218410202188

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.1120060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االدارة الال249.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-11-01حمص04140009746سحر سليمانميس موسى شمالي218510202189

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 20جابي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2160.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-02حمص04010428929هيامرزان بسام خزنه218610202190
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعةالال153.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-09-16حمص04080002787كوثرربى بدر بدور218710202191
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1407.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-20حمص04060008450خبصهصفاء سليمان الخالد218810202192

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-02حمص04150016414منىرهف امجد درويش218910202193
المعهد معهد1992-10-15حمص04010697247غادهلبنى عز الدين يوسف219010202194

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال80.8720110تقنيات كهربائية

المعهد معهد1989-06-01حمص04020002579سفيرهروعه سلمان الحسن219110202195

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.1020080إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 1053محلل بيانات

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20حمص04110015686سهيلهعصمت محمد عامر219210202196
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-26حمص04150010697سلمىفاطمه سلمان محمد219310202197

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2513.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-15حمص04070001203عصريهلميس لطفي الرويشدي219410202198

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04120054652هدىمحمد جهاد العلي219510202199

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2289.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-13حمص04030034495عفافسهير عبد اللطيف معروف219610202200

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال184.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-04-10حماه05190022199نجوىهدى جميل حماد219710202201

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-24حمص04140044705سمراريج تيسير محمود219810202202

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال182.0019900علميثانوية عامةثانوية1971-07-03حمص04020017810اكتمالمرالن منير معال219910202203
وزارة التعليم العالي الال2224.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-02-07حمص04140040708ليالنجاح ناصيف ناصيف220010202204

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

عبد الكريم اسعد جمعه 220110202205

السيد

316عامل تقطيروزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال235.0020114علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04180047993فاطمه

وزارة التعليم العالي الال1902.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01حمص04140034198يسرهجورجينا نجم الدين خلف220210202206

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2247.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-28حمص05010331694محاسن السموعسالي ابراهيم الرباحي220310202207

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2799.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-16حمص04010097351اسمهانبتول موسى عجوب220410202208

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 262محاسب مواد

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

ثانوية ثانوية1989-06-15حمص04180020601سوريهياسين خالد الناجي220510202209

زراعية

وزارة التجارة الال450.0020075ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1772.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-07-08حمص04011170727اسمهان عجوبسنيمار موسى عجوب220610202210
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2610.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220003752فاطمهرهف محمود التكروني220710202211

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال169.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05010646684محظيههيفاء احمد العمر220810202212
ثانوية ثانوية1997-01-19حمص04230011350الهامبرائه حاتم الشمالي220910202213

زراعية

وزارة التجارة الال3325.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

ثانوية تقنيات ثانوية2002-08-10حمص04170084944شاديههديل اديب الزيدان221010202214

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2716.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-22حمص04090000417كميالنجالء حمود الحماده221110202215

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1988-08-25حمص04140010686ناديا وسوفايفلين جمال خضور221210202216

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال66.3020110تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2679.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-09-16حمص04010121510نهانيرمين ماجد المتني221310202217

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04120091960عليه السالمهفاطمة حاتم خضور221410202218

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1452.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-01حمص04060017226غازيهفاطمه محمد يوسف221510202219

والتجارة الخارجية

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1627.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حمص04120043095علياريم معروف بوعزو221610202220

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1836.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-23حماه05030013155ياسمينصفاء عالء محمود221710202221

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-22حمص04120043218اميمهبتول محسن غانم221810202222

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01إدلب07030037785بتولمطيعة محمد يسين221910202223
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال164.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-15الالذقية06200026150رضيهسوالرينا عارف مقصود222010202224
وزارة التجارة الال244.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-08حمص04180004354ثرياميساء حسين عيدة222110202225

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1975-01-01حمص04140018803حميده حمودحنان نايف أخرس222210202226

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال57.6819960تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل لف وزارة الصناعة502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

المحركات

335

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-07حمص04010442976وفاءسوسن عدنان الحموي222310202227
ثانوية ثانوية1990-01-10حمص04220050486مريمهبة يوسف العباس222410202228

زراعية

وزارة التجارة الال248.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04190014176فاطمهدعاء عبد السالم الخطيب222510202229

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04120030889اميرهميس الريم فادي احمد222610202230
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-19الالذقية05180035148سميرهمها علي ابراهيم222710202231

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام
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المعهد معهد1993-01-01حماه05070004544الهامبسام محمد جوهر222810202232

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.0520144معالجة فيزيائية

وزارة االدارة الال1584.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140022938نبيههعرين توفيق عيسى222910202233

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-18حمص04140004234امتثالرند عيسى عبود223010202234

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1838.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04010574798فاطمهشذا عز الدين البعريني223110202235

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-15حمص04190062089سميرهزينب عمران حمود223210202236

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1998-07-22حمص05050154284جواهر العبدهللاكفا نمر العلي223310202237

التقاني 

الصحي

322مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.8520190تخدير

المعهد معهد1995-09-17حمص04060022639منال بدورسليمان اصف سليمان223410202238

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال67.7420162الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة النفط والثروة الال1825.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-25حمص04030017113اسيا عليوالء محمد الصليبي223510202239

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال164.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-03-20الرقة07040011915حميدههبه علي حج موسى223610202240

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال3264.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-10-26حمص04040025537هدىأغيد عيسى االبراهيم223710202241

إصالحات عامة

عامل مهني وزارة الكهرباء325

درجة أولى

1080

وزارة التعليم العالي الال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-22حمص04230008047عدنيهلينا معين محمد223810202242

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون نعمال150.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-07-27حماه05110043122ناديهاريج سمير سليمان223910202243

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19حمص04230019952فداءبشار حسن الحسن224010202244
المعهد معهد1990-01-30حمص04180049367عيوش النعسانغدير ابراهيم حربا224110202245

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال72.9220110

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال1713.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-13حمص04220070842كوثرحال علي ديوب224210202246

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حمص04220055225رمزيةنواهل محمد الزمتلي224310202247

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-22حمص04150004104سميرهتغريد سليمان خليل224410202248

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15حماه04140015843حمرهباسمه نايف احمد224510202249
المعهد معهد1991-01-20حمص04140033671سروه محمدريم علي ملحم224610202250

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.8720110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1991-07-17طرطوس10020027601جمانه سليمانسحر عبدهللا سقور224710202251

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.4020120

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال2040.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-21حمص04060030236لميايارا بسام السطاحي224810202252

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حمص04220019106سميعهراميا محرز ماصول224910202253
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-18حمص04011068448رنااسامه رامز حجو225010202254
وزارة النفط والثروة الال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07حمص04030067325ابتسامفاطمه يوسف سلطان225110202255

المعدنية

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1994-01-01حمص04120025358خديجهروال يونس سعيد225210202256

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 494امين مستودعوزارة الدفاعالال63.6120150محاسبة

والتجارة الخارجية

311أمين صندوقوزارة الصناعة124كاتب

وزارة التجارة الال2882.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حمص04011104732عبيرفرح صالح اليوسف225310202257

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال193.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13حمص04010029190رجاءسليمان مدين السقر225410202258

المحلية والبيئة

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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المعهد معهد1984-01-01حماه05010317181هدىآالء احمد اليوسف225510202259

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.4520030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال2184.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-14حمص04011104735عبير وهبغنى صالح اليوسف225610202260

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10حمص04030023984ترياقسوسن يوسف الصالح225710202261

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1592.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-01حمص05120026082سعدهيمنه احمد محمد225810202262

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1995-05-16حمص04220040726سعاد الحسينريم فواز الحسين225910202263

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية نعمال69.6720160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04020014478اعتدالمنار محسن حمدان226010202264

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-28حماه05170022011سهامغنوة حسن خضور226110202265

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04150026068هناءهال عدنان دبول226210202266

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ابراهيم حسن الحميد 226310202267

الحسن

المعهد معهد1989-10-01حمص04170092899هاجر

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.3520104مخابر

وزارة االقتصاد الال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-11حمص04170024087غصونمها كاسر عيده226410202268

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-26حمص04050027838سعادهبه سليمان الحموطه226510202269

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدلالال2439.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-23حمص04050027801سعادفرموز سليمان الحموطه226610202270

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد نعمال1586.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-06حمص04120134411نجوىمها معن مصري226710202271

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال1318.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04170106567غصوننسرين كاسر عيده226810202272

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-05طرطوس10100035829مسرهغزل اسماعيل مرجان226910202273

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04040009530عزيزهمحمد بسام منصور227010202274

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال122.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-10-05حمص04020057139حلبيه مكائيلنهى عبد الحليم علوش227110202275

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1991-01-15حمص04120025355خديجهربيع يونس سعيد227210202276

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال68.6120116

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14إدلب07100085282فاطمةشروق فائز العمر227310202277

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-21حمص04170019624غصونلورين كاسر عيده227410202278

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-02-23حمص04010118218ليلى حورانيعلي حسام العلي227510202279

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7320192ميكانيك مركبات

وزارة االدارة الال1757.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-11حمص04010300600فضهمنار علي العلي227610202280

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-25حمص04040029665غادهنغم احمد محسن227710202281

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-04حمص04040029672غاده عسافلما أحمد محسن227810202282

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-04حمص04040024497نافلهنور محمد غالي227910202283

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2466.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-11حمص04140022275منال جرديحال عبدالكريم جردي228010202284

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01حمص04170016878ازدهارحبيبة سعيد طقطق228110202285
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04040022480ميساءلجين مفيد حمدوش228210202286

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-30حمص04140002143اسراءلما جميل محمود228310202287

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2209.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-07حمص04010596392روبىعال احمد ناصر228410202288
وزارة االتصاالت الال147.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-25حمص04130065879سعيدهعائده خليل ديب228510202289

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-03حمص04030007251ليلىمحمد شعيب احمد بدور228610202290
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-01حمص04010862190رابيهسوسن محمد عمران228710202291
وزارة االتصاالت الال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-17حمص04010472360نصرهالرا سليم نعيسه228810202292

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1995-08-06حمص04220035399اماسل الصالحكاترين رامز الحسين228910202293

زراعية

وزارة التجارة الال2807.0020130ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2162.0020144علميثانوية عامةثانوية1997-01-27حمص04180073693نصرهمحمد يوسف الطحش229010202294

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1394.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04060008714ليالآيه علي الكشك229110202295

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-06حماه05030014675جميلة االسعدفادية محمود األسعد229210202296

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1328.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-28حمص04020018862مانياأحمد ناصر حمدان229310202297

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1683.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15حمص04120098061حبقهحسين عبد الكريم سليمان229410202298

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-04حماه05190035120وصيفهنسرين محمد الخليل229510202299

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون نعمال2174.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-22حمص04180072361هيام دبساليسار موسى السليمان229610202300

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1638.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-27حمص04040036334نسرين غاليمرح حسن عبود ديب229710202301

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-29حمص04010027740نعيمهزينب خضر علوش229810202302

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1577.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-10حمص10230000172سوسنهبه تميم ناصر229910202303

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-16حمص04140005225نبيها عليدالل سلمان هزيم230010202304

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1921.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-18حمص04140005254سندسفرح ميمون حسن230110202305
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-06حمص04170010883خديجةحليمة محمد مردود230210202306
وزارة االدارة الال2582.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-05-13حمص04010213362امتثالهازار حسن عليا230310202307

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-13حمص04010425502عبيررشا ابراهيم المصطفى230410202308

والتجارة الخارجية

128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1713.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04060035402ضياءفائزه سعيد غريبه230510202309
وزارة التعليم العالي الال1594.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-28حمص04060031401ريماجيسيكا شادي غريبه230610202310

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-07حمص04020054356سحرياسمين حسن عبد الرحمن230710202311
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-18حمص04120098250اسمهانسهى موسى حسين230810202312

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-11حمص04220039589عبيرعلي حسن معروف230910202313

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال146.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-01-01حمص04010876440مريملمياء احمد بلول231010202314

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال2422.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-30حمص04010020765ثريهغانيه حسن الحمدان231110202315

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1591.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-18حمص04220042527سحرميس احمد حديد231210202316

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1355.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04020061794منىميسا ايوب درويش231310202317

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2824.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-21حمص04220044385مديحهحنين طارق الحمود231410202318

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة278فني الكهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة االتصاالت الال135.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-01حمص04040020853عزيزه عبدوساميا كامل عبدو231510202319

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-07حمص04220029173حسيبهمراسل احمد العيسى231610202320

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1985-01-05حمص04220037101ندادارين شوكت برهوم231710202321

زراعية

وزارة التجارة الال365.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال2800.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-21حمص04060035086تغريد السليمانريم فادي دياب231810202322

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05030021879آمنهصفاء محمد الرمضان231910202323

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة نعمال117.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-01-10حماه05030015109زينبمادلين وجيه المحمد232010202324

المحلية والبيئة

وزارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04011141730رباإسراء اسد ابراهيم232110202325
وزارة االتصاالت النعم1382.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29حمص04030037978فلكفاطمه اسد السعيد232210202326

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-14حمص04011141729ربااريج اسد ابراهيم232310202327

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04070005113رسميهابتهال عبدو الحالق232410202328
وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال152.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-05حمص04010099661رغده سالموالء تمام عنتر232510202329

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1851.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-11الالذقية06050024091هالهآالء سمير هالل232610202330

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال2339.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-16حمص05030015191عزيزهنجاح إبراهيم الصالح232710202331
وزارة الشؤون الال137.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-15حمص04010853337جميلهشاديه صالح رستم232810202332

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-02حمص04170064225فاطمةابتسام مصطفى عباسي232910202333

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال311.0020048ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-01حمص04130057377أمالالياس حنا بيطار233010202334

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

31مراقب سير

وزارة االتصاالت الال154.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04220085842كريمهرنا عبدو محمد احمد233110202335

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2325.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10حمص04230013011زينبروال عدنان الخازندار233210202336

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2465.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21حمص05140015645مائدهعفراء محمد شملص233310202337

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1794.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04090011013خيريهاسراء فهد المفرج233410202338
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-15حمص10010011420ندىسراب احمد مبارك233510202339

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20حمص04120050519دالل وسوفنادين محمود بربر233610202340

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1264.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حمص04170032009هيامعائشة محمد العلي233710202341
المعهد معهد1997-05-10حمص05050138558سروهماجده عبدالكريم ديب233810202342

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال74.9020170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد2001-02-03حمص04030002238سوسن عمرانمياسه غياث عمران233910202343

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال73.9920210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال294.0020003كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-07-07طرطوس10230001973رنجوسحسام ابراهيم حبيب234010202344

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04020019459نبالديمه بسام الحسين234110202345
228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-12حمص04010769479خديجهرنا حسن الحاج حسن234210202346
وزارة االدارة الال183.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-07-30حمص04010025025عفافهبه محمود االشقر234310202347

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-04-20حمص04230022384هالهغيث علي بدران234410202348

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال69.6720146

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

مصرف سورية 115

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

الجهاز المركزي 85

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة الموارد 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1622.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-25حمص04120100742ليلىمايا هاشم حمدي234510202349

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

وزارة االتصاالت الال1612.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-18حمص04010009085وفاءمرح فؤاد غريب234610202350

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2056.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-03حمص04030039621امتثالديانا عفيف الخضور234710202351

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال2531.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-11-09حمص04030039645امتثالافلين عفيف الخضور234810202352

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-16حمص04011015272ندىثروه محمد الزلق234910202353

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال301.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-27حمص04010402377نظميهزينه جميل دربولي235010202354

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-11-16حمص04040035684مديحهيارا سمير محمد235110202355

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.1420210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1286.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حمص04010640446نجلهريم عبد الحميد الحسن235210202356

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1879.0020163علميثانوية عامةثانوية1998-03-23حمص04080032142تركيهغدير فياض سموني235310202357

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1984-11-27حمص04030019521غيدهسمر ماجد سالمه235410202358

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال78.5620050علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-16حمص04080021546ندىفاطمة فيصل الناجي235510202359

العالي والبحث 

العلمي

242كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت النعم2986.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-10حماه05020070977ربىمجدولين محمد الميهوب235610202360

والتقانة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التعليم العالي الال2378.0020144علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04080041678فوليتشحاده ميالد الحسين شمعه235710202361

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1646.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-07حمص04040033621فاديهرغد اكرم صالح235810202362

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1986-01-10حمص04080026649نسيمهسهير سلمان االحمد235910202363

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9720070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حمص04080024367اميرهعال عبد اللطيف الملحم236010202364

العالي والبحث 

العلمي

242كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1828.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-30حمص04120107084كوزيداوضحه مظفر بربر236110202365
المعهد معهد2000-04-01حمص04060009957لطيفهيوسف عبدالهادي شناني236210202366

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 501مساعد فنيوزارة الدفاعالال69.5020201تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

1923معلم حرفةوزارة التربية255فني ميكانيك

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030055869هناءهال نصر ابو ثلجه236310202367
231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حمص04220029205جمانههال يونس الغانم236410202368
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص05140020519حسنه عوادإناس حسن جمول236510202369
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020028أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08طرطوس10220030931نبيهاماهر عدنان عاصي236610202370
وزارة االقتصاد الال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04040026470بيانسلمى محمود ادريس236710202371

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-06طرطوس04120098576مريمفاطمه حسن الحساب236810202372

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25حمص04030057628ازدهارحنين علي عطيه236910202373
المعهد معهد1994-06-16حمص04030039619امتثال زيتوندارين عفيف الخضور237010202374

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال64.6720150

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04120098574مريمرماز حسن الحساب237110202375
المعهد معهد1998-05-15طرطوس10160126505امل مصطفىهديل يحيى محمد237210202376

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.2720180صيدلة

المعهد معهد1997-03-13حمص04040026052فرازمحمد شالش الضاهر237310202377

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5020183تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التجارة الال394.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-10حمص04010114361عزيزهماريا سليمان خضور237410202378

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01حمص04140057929سهيره الحسنمشيره شحود الحسن237510202379

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال166.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010513033حسنحسن محمد النيساني237610202380

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04030000520عفيفهوفيقه رمضان العلوش237710202381

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-21حمص04011022093نجاحهيا صالح الحسن237810202382

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1833.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04120056399تركيهمرام محمد تيشوري237910202383

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-17حمص04040007134لوزيهسوزان خضر خضر238010202384

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-04-01حمص04010756796الهامجوى احمد صالح238110202385

التقاني الطبي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.1620160معالجة فيزيائية

عبد الحميد محي الدين 238210202386

حبوب

وزارة الموارد 500مساعد فنيوزارة الدفاعالال233.0020099ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-03-08حمص04010934956ساميه

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1558

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2188.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حمص04230004094ثريايزن رمضان المحمد238310202387
وزارة التعليم العالي الال177.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-23حمص04060013084نزههفيروز فرزات الحسن238410202388

والبحث العلمي

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال159.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-29حماه05170024475نايفهناهد ابراهيم شدود238510202389

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1995-11-12حمص04130065648عزيزهمهند مفيد ديب238610202390

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.1620184

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال149.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-13حماه05050140954فيروزبتول محمد نيساني238710202391

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال2799.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04030052347سميرهعلي كاسر ويس238810202392

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حلب02270070925فوزيهمريم ابراهيم االحمد238910202393
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-02حمص04030060999رضوهروعه عمران السليمان239010202394
المعهد معهد2000-02-10حمص04011163068مها االعرجرزان نزار الحسون239110202395

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال82.2820200محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

124كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1302.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-14حمص04230046236هنادي سعودهبه شادي الحسن239210202396
51قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال110.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-12-01حمص04040031143شفيقهغيده علي سليمان239310202397
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1626.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص04220052655غادهميس يونس سالمه239410202398

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1786.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حمص04220071556كوثررنيم علي صبح239510202399

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

المعهد معهد1990-03-21حمص04080023926سهيالكوكب أحمد العيسى239610202400

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال81.8320110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال1702.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-12-01حمص04220059710جنديهرهف رمضان طيبه239710202401

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال130.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-06-26حمص04220066474زغبهلينا محمد الحاج حسن239810202402

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-08-13حماه05170041341نجاحماهر محمد يوسف239910202403

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

345مساعد فني أولوزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.2520164

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3447.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-03-03حمص04150023496سالمديما ابراهيم الحسن240010202404

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 269فني كهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال1938.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-01طرطوس10230014346ورودآيه مدين ايوب240110202405

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2648.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-09-23حمص04010806455بنانيمنى سامر الغانم240210202406

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-23حمص04220005201نهادصفاء يحيى الخليل240310202407
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1194.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04190139856املراما حسن الخضور240410202408

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1882.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220073408خديجهآية حسن االبراهيم240510202409

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1658.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04040036469هناءروان فخري سعود240610202410

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1987-01-01حمص04120108822جميله العليريما احمد نفنوف240710202411

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال59.2220080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال2946.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-31طرطوس10160098755عبيريارا بسام صالح240810202412

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

ثانوية تقنيات ثانوية2002-02-08حمص04010841659نهادرهف علي العلي240910202413

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2459.0020200

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد1993-02-25حمص04180074703امال االبراهيمريم محمد السموني241010202414

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال68.9620170

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-21حمص04010070674عزيزهحيدر محمود داود241110202415

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05170026030ابتسامشيرين فائز ديوب241210202416

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2132.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-18حمص04010418799سهادمايه شريح المسدي241310202417

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

سوزان صقر قريش 241410202418

الدروبي

المعهد معهد2001-01-01دير الزور09010072613ريم محمد الشيخ

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال78.5320190

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الشؤون الال2253.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-17حمص04010648207جومانامرح ناصر الجمال241510202419

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-07-15حمص04040027149حفيظه ايوبشذا غريب ابراهيم241610202420

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال76.7120200مطبخ وحلويات

ثانوية ثانوية1976-08-01حمص04190053575هوالاحمد عبد هللا مراد241710202421

زراعية

وزارة التجارة الال679.0019973ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-06حمص04040007219مارلين مخوليارا سامر فرح241810202422
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-17حماه05170041169امالغنوه امين صبره241910202423
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1664.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01حماه05050176632املنور عذاب العذاب242010202424

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2002.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-20حمص04170022649مريدهغزل جابر اليوسف242110202425

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال2719.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-07-08حمص04140017950سعدهغنوة تميم اسعد242210202426

أولى

عامل مهني وزارة الكهرباء1080

درجة أولى

وزارة التجارة 1077

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد1994-10-03طرطوس10090038920سماهر عماربتول احمد عمار242310202427

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال74.2620140مطبخ وحلويات

المعهد معهد1999-04-26حمص04060017865شفيقه ابراهيملورا بسام قاسم242410202428

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.8720190بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1984-03-23حمص04140005399هندكينان خليل زغبي242510202429

المركبات

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال251.00200310

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة266فني خراطة

المشغل 

الميكانيكي

321

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2427.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-30حماه05170039829رمزيهريمه ايمن صبره242610202430
وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال1401.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-11حمص04040030784سهىندى محمود حسن خضر242710202431

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04030019167امالمنال دباح الصالح242810202432

والتقانة

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال177.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-01-12حمص04140004089كريمهسوزان احمد فياض242910202433

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 21محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1546

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

المعهد معهد1992-01-01حمص04120074804دالل سلومجعفر علي سلوم243010202434

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال63.7920134تسويق

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 84عامل حاسب

المركزي

83عامل حاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-15طرطوس10020008650داللرغده هيسم نصر243110202435
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-17حمص04010866109علياءدياال صبحي االرنؤط243210202436
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010131038سليمهريم احمد الضاهر243310202437

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-04-15حمص04030007766ندى الوعريسوزان منهل خليفه243410202438

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال73.5820210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1779.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-05حمص04011144917داللرزان منيف ابراهيم243510202439
وزارة الشؤون الال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04220040953الهامسناء أحمد الحمدان243610202440

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد2000-02-01حمص05160024384فايزه خلوفبثينه محمود حسين243710202441

التقاني 

التجاري

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة310أمين مستودعوزارة الصناعة311أمين صندوقوزارة الصناعةالال81.8320190محاسبة

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1901.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-22حمص04010441411غادهآيه رامز السلوم243810202442
وزارة التعليم العالي الال186.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-22حمص06100034795فتاهصبا علي عيسى243910202443

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-05حمص04040011655خوله خليلسهر وسام خليل244010202444

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال74.6320200كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االتصاالت الال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28حمص04010030971خضرهاخالص محمود محمد أغا244110202445

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال2351.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-08حمص04030068731فدوىكاتيه نزيه العلي244210202446

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

مصطفى محمد خير 244310202447

سراقبي

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال276.0020104كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-05-20حمص04180055926فاطمه

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-11حمص04030014037زعيلهمازن شعبان العلي244410202448

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-04-04طرطوس04010002291رنده اسعدليدي راكان السالم244510202449

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال80.6420180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04060024550عسيلهرشا عبد اللطيف الموسى244610202450
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04230028725هناءرهف منذر شدود244710202451

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1987-09-20حمص04140006288بدره ياسينسوسن يوسف مصطفى244810202452

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال71.1620100تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1893معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حماه05170026027ابتسامشروق فائز ديوب244910202453
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-31حمص04140041161وردهمنال عقل محسن245010202454

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة األشغال نعمال3137.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1995-11-07حمص04010010619نهيدهعلي عبد الكريم صالح245110202455

العامة واإلسكان

عامل صيانة وزارة الصناعة1036مدرب صحية

اآلليات

وزارة الموارد 331

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1556

المعهد معهد1992-01-01حمص04120097299رحابعبير خير الدين عيسى245210202456

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال74.1120130

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد نعمال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-09حمص04040018113كندالوريس فواز عجي245310202457

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-29حمص04050036069مركزانريم محمد اليوسف245410202458

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-01حمص04020014079زينبياسر احمد حاج علي245510202459

التقاني 

الصحي

1003فني تخديروزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.4820153تخدير

وزارة االقتصاد الال1727.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-25حمص04050028886ريمهيا عيسى العلي245610202460

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االتصاالت الال273.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-28حمص04010062135خضرهدعاء محمود محمد آغا245710202461

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

237كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06حمص04190019174ماريانجوى يوسف غانم245810202462
المعهد معهد1994-04-02حمص04030070745ليندهازدشير نادر حمود245910202463

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.1820162صيدلة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2114.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-27حمص04220020563فلايردنيا جميل تللو246010202464

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2310.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-04حمص04010176038روسياابتسام صالح العلي246110202465

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال288.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-15حمص04120050368بشرىلمى حيدر ناصيف246210202466

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-02حمص04030001742اميرهبثينة سلمان ديوب246310202467

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال3182.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-03حماه05100038820فائزةعليا ناظر سالمي246410202468

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2092.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030001777امال الحمودكرستينا يوسف ديوب246510202469

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019982أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20حمص04010456120نجاحعدي مالك الخضر246610202470
وزارة التعليم العالي الال122.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حمص04230027574أملردينه يوسف ريشه246710202471

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1994-08-08حمص04010871571سعادمادلين حبيب مرقص246810202472

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال79.0520150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1999-01-10حمص04040021782فاتن منصورنوار حسن الخضر246910202473

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال72.0020190شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

مساعد خريج وزارة الصحة8مساعد فني

معهد

وزارة التعليم 351

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص05070015111شاديه العبودعلي محمد رقيه247010202474
وزارة االدارة الال2058.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حمص04120038120هناءعلي مالك ترسيسي247110202475

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية12جندي إطفاء

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020121أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01حمص04010457632امتثالأحمد عصام صالح247210202476

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-23حمص04010322541فايزهسمر مخلص المحمد247310202477
499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04080025511نوفهرزان علي ابراهيم247410202478
المعهد معهد1995-10-20حمص04040029140فهيمه منصورنهيل نبيل حسن247510202479

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.5820170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال162.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04230001534منىسمر خضر الجهني247610202480

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-07-28حمص04220037563منى خضورإيمان قحطان عوده247710202481

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال66.4520170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد1998-07-06حمص04180059241حليمه المصريآيات محمد خير الشيخ247810202482

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.2420190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االقتصاد الال1488.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-18حمص04011017691سوسنآيه سليمان ملحم247910202483

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية127

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02حمص04050026933نجاحريم رمضان هوال248010202484
المعهد معهد1987-10-15حمص04080017353نجاحبدور اكرم الرحيل248110202485

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.5020070علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال123.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-08-01حمص04010010790مهامنار علي المسعود248210202486

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-11حمص04020056767ماريريم فهد األحمد248310202487
وزارة االدارة الال1522.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04140005854فاطمهمحمود ناظم سليمان248410202488

المحلية والبيئة

319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

المعهد معهد1984-05-09حماه05070015095شاديه العبودرنا محمد رقيه248510202489

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال66.5420100إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

المعهد معهد1982-02-02حمص04010122277نوالروعه احمد الحسن248610202490

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.6820100

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2683.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-03حمص04140011594ياسميننغم شادي باال248710202491

المعهد معهد1991-05-28حمص04010110825مريمسلوى سليمان العبدهللا248810202492

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال78.6720190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-15حمص04140008402وزيرهبشرى نايف شندوخ248910202493
وزارة التعليم العالي الال1426.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-25حمص04020054496ابتسامبشرى حافظ عبود249010202494

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

53قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2247.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-07حمص05090017275سهام لطوفروان عزيز ابو ثمره249110202495
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-13حمص04010427269مهامايا غازي المحمد249210202496

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-12حمص03060004459حفيظهريما علي شلحه249310202497
المعهد معهد1999-01-01حمص04120039937زلفى حسنفدوى أحمد حسن249410202498

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال70.5320180المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال140.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حمص04220068556مطيعهعيسى يونس عبد الرحمن249510202499

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-15حمص04010158981عفيفهندى ابراهيم السليمان249610202500

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال118.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-20حمص04220010079صالحه زيدانياسمين مصطفى زيدان249710202501

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1684.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010679201وصفيهحلوى محمد شاهر كنعان249810202502
وزارة النفط والثروة الال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-01حمص04070022860مريمنظميه محمد المرزوق249910202503

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20حمص04220051566رفعههناء سلمان العلي250010202504

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-05حمص04110002559كاتبه عنقارهام تركي ادريس250110202505

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال143.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-30حمص04220060238عرنهراويه محمد الخضر250210202506

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10حمص04030031462ضحىعائده محي المرعي250310202507
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1788.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-31حمص04010648935جومانامي ناصر الجمال250410202508
233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030042844فطوم الحسينريم احمد االسماعيل250510202509
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1397.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-16حمص04010134509خديجههدى رياض طه250610202510

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال344.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-22حمص04220007032صباريم بدر الكاسوح250710202511

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المعهد معهد2001-01-01حمص04080011115داللآنا احمد العكاري250810202512

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال72.8920200

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

226كاتب ضبطوزارة العدل227كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-02حمص06120028140منيرهعواطف محمد محمد250910202513

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1986-11-06حمص04220064736سميرهوصال تركي السقا251010202514

زراعية

وزارة التجارة نعمال370.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال2853.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-20حمص04150005960هناءيوسف سامر السالمه251110202515

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعة1005عامل مخططات

المحلية والبيئة

10جابي

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030045498اعتماد محموددعاء محمد خميس251210202516
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-04حمص04170052304سميرهندى أحمد بحبوح251310202517
وزارة االتصاالت الال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-10حمص04060009259دولهسمر غسان عواد251410202518

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04050030782سناءمحمد حسن الحسن251510202519

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04030027181وصيفهمرام عبد الحميد العباس251610202520

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-01-04حمص04060026622اتحاد الشيخشذا عبد هللا شمسو251710202521

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربيةالال63.9120160تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة التجارة الال230.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-04-06حمص04010089446نوفهفدوى احمد خطاب251810202522

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة نعمال2397.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-28حمص04010016099سحررشا زهير الخضور251910202523

المعدنية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-09-27حمص04220087784انعام شعباننبال عمران المصطفى252010202524

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال64.5720210صيدلة

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1941.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-26حمص04030042741سحرروان منير العبدو252110202525

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1596.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-07حمص04020021477هيفاءفضه محمد الشعبان252210202526

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 318عامل طبخوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-27حمص04010578357امالعبير سميح النعمه252310202527

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-06-30حمص04060006522منيفه الحمودلبانه تركي الحمود252410202528

التقاني 

الصناعي

1878معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال63.8720180تقنيات إلكترونية

المعهد معهد2000-07-17حمص04020013759نسرينمايا باسل الحمدان252510202529

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 351مساعد خريج معهدوزارة الصحةالال64.2420210شبكات حاسوبية

والثروة المعدنية

وزارة النفط 38فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة الشؤون النعم2065.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-07حمص04130081117دملجنوران احمد المحمود252610202530

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2279.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010199701مارسيلريتا بسام محمود252710202531

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال112.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01حمص04010070888سخيهنادر شعبان الصالح252810202532
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-10حمص04010039166رغدههبة عبد الكريم شدود252910202533

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04040018241حلبيهشيرين هيثم يوسف253010202534

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1992-06-23حمص04010683525ميليامحمدعلي عصام سالمي253110202535

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال65.9820140شبكات حاسوبية

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1995-06-01حمص04010921816حاجييسرى مصطفى الحمود253210202536

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1878معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2020160تقنيات إلكترونية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1960.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04040021776فاتننغم حسن الخضر253310202537

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-10حمص04060006555منى ديوبرهف يوسف الحمود253410202538

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال77.9620210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-21حمص04050017558أميرهاحالم حامد محمود253510202539
وزارة االتصاالت نعمال1409.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-11حمص04140037867فاطمهمايا عصام حماده253610202540

والتقانة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2408.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01حمص04060036805خديجهلينا حسين درويش253710202541

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2052.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حمص04080014329ليبياقاسم جهاد عفوف253810202542

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1995-08-21حمص04010193523وردهميس مصطفى السليمان253910202543

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال62.7820160كيمياء صناعية

السكر

340

المعهد معهد1991-03-13حمص04080009421سميرهزينه الدار نزيه عرب254010202544

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال69.0920160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االقتصاد نعمال2117.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-17حمص04230027651عبيرشذى ابراهيم ريشه254110202545

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2001-11-11حمص04040018749سبينا فاعورلجين فراز ابراهيم254210202546

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال64.9520210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

1887معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-27حمص04010386661كتيبهفداء خضر يوسف254310202547
وزارة الشؤون الال1385.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-23حمص04230027011نادياليليان ابراهيم ريشه254410202548

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

53قاطع فاتورةوزارة التربية52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1881.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04130011311ميرفتماغي جرجس الديب254510202549
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-26الرقة11050046007نورهبتول محمد رشيد العزر254610202550

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1748.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030008129افتخارإماس سلمان درغام254710202551

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة التجارة الال302.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-01حمص04120070611داللربى علي مخلوف254810202552

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

المعهد معهد1998-01-01حمص04190097838منىوعد مسلم الجابر254910202553

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدلالال65.1820180

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10090052347تحريريارا علي سعود255010202554

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-03-01حمص04190099537منارسوزان حسن مرهج255110202555

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدلالال65.0620170

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1980.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-18حمص04120065707مريمفاطمه احمد ابراهيم255210202556

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2268.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حمص04150018565وعدايلين محمود جنيدي255310202557

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1988-08-15حمص04120005376هال ابراهيمرشا عبدالكريم عبدوش255410202558

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحة359مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال72.8820080مطبخ وحلويات

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-03حمص04130063208كوكبريما رفعت معطي255510202559

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1731.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-05حمص04140042283امنهرشا نورس نداف255610202560

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

27محاسب

235كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-12الالذقية06200101724سهيالميس محمد عبدان255710202561
المعهد معهد1997-09-09حمص04190109777نديمهنغم سلمان رستم255810202562

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدلالال60.4520180

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة التجارة الال391.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-03-10حمص04120033371فاطمهجوزفين محمد شالب255910202563

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة258أمين صندوق

المعهد معهد1982-07-20حمص04140037766هيام عباسصفاء فيصل سليمان256010202564

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال65.1220060إدارة أعمال

المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 492منشئ

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04140014509نهاد عليآيه ابراهيم موسى256110202565
وزارة االدارة الال3207.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-10حماه04011066781ميادهيارا طاهر احمد256210202566

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االقتصاد الال1580.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010902286انعامتغريد رياض غنوم256310202567

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

محمد عبد الوهاب 256410202568

الضحيك

المعهد معهد1988-01-10حمص04180002598بدريه

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال64.6620104تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

233كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حمص04120012150سمرلبنى انور اليوسف256510202569
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-26حمص04200042685فاطمهضحى قاسم خلف256610202570
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-06حمص04120049982وجيههديما رجب احمد256710202571
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01حمص04130053305سكينةريمه فجر شدود256810202572
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220003794فايزهجعفر علي تكروني256910202573

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04040027025اسمهان احمد السالمغسان محمد بدور257010202574

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال61.7520192

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 1887معلم حرفةوزارة التربية115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1993-07-11حمص04010410020فاتنعيسى محمد الخضر257110202575

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال67.3520142تحكم آلي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02حمص04030057124سميحههتاف حسن رمضان257210202576

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1966-04-01حمص04120053078هاجرسميره عبدو رستم257310202577
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08حمص04120066150لينالين رامز ثابات257410202578
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2371.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120065798لينانور رامز ثابات257510202579
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-05حمص04130052241فتحيه االحمدعال غسان ابراهيم257610202580
وزارة االقتصاد الال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-24حمص04080008689روسياميليا فياض الغريب257710202581

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-03حماه05050052203حنانايمان عبد هللا طه257810202582

والتجارة الخارجية

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2162.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-11حمص04140046798بديعهوفاء تامر خضر257910202583
وزارة التعليم العالي الال1883.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010030425ابتساملميس عبد هللا العيسى258010202584

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2318.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-24حمص06010459938ناديا عيسىمرح وائل علي258110202585

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-16حمص04140030897يسرىغصون محمد سالمي258210202586

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-04-13حمص04040026045أميره االبراهيمزينب رمزي بدور258310202587

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال62.6520210

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1989-06-10حمص04120084258امينه سلومليليان احمد يوسف258410202588

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال64.2420110مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم 253مدقق

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

وزارة التعليم 517

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1677.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-22حماه05010381956الهامفاطمه سليم الشقيف258510202589
المعهد معهد1969-01-02طرطوس10040009784منيرهسهام محمود شبلي258610202590

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.1019900مخابر
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1975-10-06حمص04220042513بديعهفادية أحمد العيسى258710202591

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة 235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حمص04170085425أمينهمحمد نديم االبراهيم258810202592

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-13حمص04010594750رجاءنغم سالم دروج258910202593
وزارة االتصاالت الال1499.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220072874رندهحنين يحيى العقده259010202594

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

18محاسب

المعهد معهد1986-04-16حماه05160002651محاسن بلقيسمنى رفيق سلوم259110202595

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0420070انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم العالي الال1875.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-01حمص04020023406روعهنورسيل سليمان رجب259210202596

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1732.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04060020526حبابهحنان عماد مخول259310202597

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه04010762326نجديهنيرام حيدر الفندي259410202598

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10حمص04220028322رمزانظيره قاسم العباس259510202599

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04060005433هدىلينا موسى درويش259610202600

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1999-03-19حماه04040027332راميا رمضانمرح فادي الحسن259710202601

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال71.3820210محاسبة

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم العالي الال1900.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-29حمص04220096011حنانيزن حسن مسعود259810202602

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-15حمص04030018226مناليارا منهل اليوسف259910202603

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

237كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حماه05030013079رئيفةثروه حسين الكيسيني260010202604
المعهد معهد1997-06-27حمص04140001353لوردي الفرحجاكلين نزار جروج260110202605

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.2520180تسويق

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة االقتصاد 84عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

المعهد معهد1996-04-26حمص04020018195جهيده عبدوريم حسين سالم260210202606

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.2220160مخابر

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15حمص04010762512سميرهنور بسام اليوسف260310202607
المعهد معهد1999-06-21حمص04120030925فاطمهزينه احمد العلي260410202608

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.8220210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة الشؤون الال2109.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140029288سميره خليلآيه علي ابراهيم260510202609

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون نعمال118.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-10حمص04220036503فتاةثناء يوسف يونس260610202610

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1984-11-11حمص04030000871ناديا قراجهداليا مرشد الحسيان260710202611

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال68.6320070المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1493.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04170083549كتيبهرغده غازي االبراهيم260810202612

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1335.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حلب02270031187فوزيهفاطمه ابراهيم االحمد260910202613

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1656.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-01حمص04040023242نسرينرهام وفيق أحمد261010202614

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-05-25حمص04010772744سهامميساء محسن الخضر261110202615

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال67.7120190

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

المعهد معهد1987-07-05حمص04230001918منىمرام خضر الجهني261210202616

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال64.3020080

وزارة التعليم العالي الال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04010152732زمزمهناء متعب عساف261310202617

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2539.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-07حمص04030013956ميساءامل درغام اليوسف261410202618
وزارة االتصاالت الال2004.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-03-30طرطوس10160113976مواهبأغيد حسن منصور261510202619

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1987-06-29حمص05190010492ظهيره يوسفصبا هالل كوسا261610202620

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال66.0020110مطعم ومنهل

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04230016171سهاممها سميح اليوسف261710202621

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-09حمص04180073865رجاءرشا ابراهيم االبراهيم261810202622

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال156.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-12-24حمص04010109011نعيمهسوزان حسن الجاني261910202623

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04030062838ماجده عبد الكريمامل احمد اليوسف262010202624

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعةالال75.0320180محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة التجارة الال2816.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-29حمص04020063949غادهجوليا محمد الجمال262110202625

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات وأجور 

و رواتب

وزارة االتصاالت 261

والتقانة

315معاون محاسبوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال124.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01حمص04060009987صبحيههدى فهمي عبدهلل262210202626

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-02حماه05160014567جميلهدالل محسن خطيب262310202627

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية1979-01-03حمص04140056845اميرهرانيه يوسف رحال262410202628

زراعية

وزارة التجارة الال760.0019970ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1483.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-01حمص04170002462نعمتابراهيم معال الدربوله262510202629

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-05حمص04010168229وفاءصبا شاهر ديب الربعوني262610202630
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04220041780الهامريفان محسن معروف262710202631
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-28حمص04220040822الهام الباروديسماره محسن معروف262810202632
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال134.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-05حمص04010150886فريدهرال اسكندر علي262910202633

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1981-11-10حمص04010004905خديجهدالين عبدالقادر قنبازو263010202634

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال84.9220010

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010311764ندىفطمه محمد أديب263110202635
وزارة النفط 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حمص04190049759رحابرهف ابراهيم حسن ليال263210202636

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-31حمص04010918524مجدلين الملحممي عدنان غنوم263310202637

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28حمص04070031827منيرهاسراء زياد عودي263410202638
المعهد معهد1991-03-31حمص04220011934سميره عابدهجهينه حسين عابده263510202639

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال74.9020120

عامل صيانة وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعةالال289.0019980الكترونثانوية صناعةثانوية1978-01-01حمص04020041231عفيفهمحمود عبدو عبده263610202640

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة الموارد الال1562.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-06حمص04010807573ردينهبتول سامر الجمال263710202641

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1546

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-25حمص04030033452ردينهثراء ناصر الناصر263810202642
المعهد معهد1996-04-12حمص04060008598مريم خليللبيبه عيسى السليمان263910202643

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.9620160تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

المعهد معهد2000-02-26حماه05190040263عبيرغزل عبد المجيد يوسف264010202644

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.7120200معالجة فيزيائية

وزارة االتصاالت الال1920.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010150209ريمآالء احمد المصطفى264110202645

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2329.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حماه05090001403فلايروفاء طالب دردر264210202646

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1660.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010570075ميساءآيه هللا علي محمد264310202647

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال1506.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-08حمص04020006809نجديه الحسننسرين وليم العيسى264410202648

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1996-01-01حمص04170079034سلوىحسن حبيب خزنه264510202649

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال71.3720171مطعم ومنهل

وزارة الشؤون نعمال1772.0020162علميثانوية عامةثانوية1996-01-13حمص04120039589بديعهجعفر علي جبر264610202650

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1528.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-06حمص04060037373فداءحنان ايمن السليمان264710202651

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1606.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010150218ريمالماظه احمد المصطفى264810202652

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3144.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-05-13حمص04020124873بسمهعالء عيسى الحسن264910202653

إصالحات عامة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2629.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-01حمص04170017361سفانةآالء زياد الطويل265010202654

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

262محاسب مواد

المعهد معهد1991-05-05حمص04120040891صفاء رجبخالد وليد رجب265110202655

التقاني 

اإلحصائي

الحاسوب 

واإلحصاء

516كاتب احصاءوزارة الدفاعالال71.5020133

المعهد معهد1986-01-01حمص04030011936محاسنمحمد محسن صقر265210202656

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال64.24201910ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-06حماه04040027610مريمنور خليل الرستم265310202657

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1988-01-09حمص04010011435حياةنور محمد دربولي265410202658

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.6020120

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

82كاتب

وزارة التجارة الال378.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-06-29حمص04010013447مريممجد محي الدين درويش265510202659

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة260مدقق

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال151.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04010650086فرجهاصاله محمد علي الشيخ265610202660

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2105.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-09حمص04030040830نجوىراما رامز العباس265710202661
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020174أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04030055080حياةعلي غازي الحايك265810202662
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2448.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04030023215شميلهيارا رضوان العلي265910202663
وزارة التعليم العالي الال2111.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-10حمص04070023180سميره الفيحاننور نشوان الصالح266010202664

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190055783فاطمةبشرى سمير االحمد266110202665
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06حمص04020020358مهديه الحمدانلورين راشد الموسى266210202666

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1874.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-06حمص04220007590فتاةهبة شعبان الحسن266310202667

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال235.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04220009579جهيده قرحاليعلي محسن الطعمه266410202668

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1548

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة التعليم العالي الال1891.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-11حمص04230021580لينايارا جودات غنام266510202669

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

319عامل تصفيةوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-19حمص04080030962نجاح االبراهيمسرور اكرم الرحيل266610202670
231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حمص04110006131فاطمةالهام احمد اعرار266710202671
وزارة التجارة الال296.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-10حمص04010034925سميرهلينا تامر الحسين266810202672

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

وزارة االقتصاد الال2045.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-12حمص04010904512بديعهصفاء فريد القزق266910202673

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال270.0020082كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-01-06حمص04030051587تركيهاسامه فؤاد كول علي267010202674

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حمص04040005855سحرفلاير فؤاد ميالد267110202675

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1580.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030021744سناء صالحعال حسن الحسن267210202676

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01حمص04220046385بنانلورين ضاحي المبارك267310202677

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال339.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-10حمص04030054464مهادفاطمه فرحان ايبو267410202678

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

ثانوية ثانوية1997-07-18حمص04220022496حسنهزينا علي جمعه267510202679

زراعية

وزارة التجارة الال3398.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1997-05-21حمص04140021544سهام عواداالء وجيه حسن267610202680

التقاني 

الصحي

1002فني مخبروزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.8720190مخابر

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال232.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-01حمص04220009548جهيدةندى محسن الطعمة267710202681

وزارة االدارة الال126.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-16حمص04020056819ساره مياسهمحاسن حسن العلي267810202682

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 23محاسب

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1702.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-23حمص04010514451ليلىمها محسن الحسن267910202683

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1758.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-21حمص04030057610ميساءيوال وهيب عمران268010202684

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120076768احالم سنكرينور بهاء سنكري268110202685
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال115.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-23حمص04080010652اسمافاتن يوسف الجردي268210202686

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال192.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حمص04010789654مهاريهام احمد السقا268310202687

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية ثانوية1998-01-03حمص04220024208جهينهمي احمد ادنوف268410202688

زراعية

وزارة التجارة الال3498.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-06حمص04010070939ختامعال احمد الصالح268510202689
وزارة النفط والثروة الال1799.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010974232نجوىنوره محمد القدسي268610202690

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04010755596ميساءإلفت يوسف الفحام268710202691

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-05حمص04150024542محاسنفريده يونس بدران268810202692

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04180074667هيام سلوملينا احمد المصطفى268910202693
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1866.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-01-30حمص04010705661ديما السيدحسان طالل الشعار269010202694
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-01حمص04220067861سعادتغريد محمد االبراهيم269110202695
وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1558.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-12حمص04010893307نسرينقمر عصام حمدان269210202696

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04040022314هدىديما محمد حمدوش269310202697
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1269.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-05حمص04010176052ابتسامخليل فداء خليل269410202698

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال1916.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010576811ميادهحال زكريا ابراهيم269510202699

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-26حمص04010860179بهيهربا محمود الحايك269610202700

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال143.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-01-01حمص04190050395بديعهليندا سليمان العيسى269710202701

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

التصنيع ثانوية صناعةثانوية2001-02-01حماه05170043948نوال ادريسحيدر حسن االحمد269810202702

الميكانيكي

وزارة التجارة الال3076.0020200

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة268فني طحن

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة329

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة التجارة الال314.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-05-05حمص04120090540فاطمهجوسلين محمد شالب269910202703

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2458.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04200038374حميدهفاطمه احمد بهاء الدين270010202704

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3435.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-09-24حمص04010445776عيونيزن حافظ الخليل270110202705

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال174.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20حمص04110014965سميرهغدير صالح العموري270210202706
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-15حمص04170017706هناءنسرين عمر جرم270310202707

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال2990.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-24حمص04010176326اميمهنغم محمد المرهج270410202708

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة النفط والثروة الال1312.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-19حمص04140027436نوال عاقلكارال حسين ابراهيم270510202709

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-11حمص04190072724بدرهردينة جمال القاسم270610202710
وزارة االقتصاد 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-18حمص04170054171حليمهحنان أبراهيم أيوب270710202711

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-15حمص04190010323عيدههناء محمد بكار270810202712

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2089.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04110015089سميرهاليمامه صالح العموري270910202713

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

ثانوية ثانوية1993-03-08حمص04220050191سعيدهحسين بسام الحماده271010202714

زراعية

وزارة التجارة الال339.0020113ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-09حمص04170066601نجمهفاطمه غازي عز الدين271110202715
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2285.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-31حماه05170037764منيرهاريج ميالد شبطا271210202716

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1721.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-20حمص04080003553اميره درويشحمزه ابراهيم البدور271310202717

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2209.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04200038387حميدهزينب احمد بهاء الدين271410202718

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال1440.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-08طرطوس10220035837عبيرمجد رامز درويش271510202719

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة المالية9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1810.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-10حمص04140062937سمارمايا شوكت شحود271610202720

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2124.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-06حمص04220061906انتصارنغم ايمن الزاهر271710202721

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-01حمص04030069262غادههديل أحمد عيسى271810202722

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة االتصاالت الال1389.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-28حمص04040035266لينانغم نافع عساف271910202723

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال129.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04230012879سروهمنى ياسر الكردي272010202724

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

المعهد معهد1981-02-04حمص04040033044نجيبه سلوممياده قاسم مرهج272110202725

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

عمليات مكاتب 

أمامية

359مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال76.5820050

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-31حمص04010836931سهيالسوزانا صالح ناصر272210202726
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-03حمص04220027408عيدهريم يوسف ادنوف272310202727

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال149.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-10حماه04010006307نوفههبه أمين محمد272410202728

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1986-03-08حمص04120064853مروه االحمدزبيده محمد المحمد272510202729

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال61.5920100

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االدارة الال123.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-05-20حمص04140007390نوفهدارين يوسف جناد272610202730

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة20جابي

وزارة التجارة الال2617.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حمص04220040977اميمهرشا فيصل خضر272710202731

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

ثانوية تقنيات ثانوية2003-03-18حمص04040035265امتثالسالفه محمد عساف272810202732

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2871.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد1995-08-15حمص05010365948انتصارمجد عدنان الشنتير272910202733

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال77.6020184

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال198.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-07-22حمص04220058026حوريهمرام جهاد شاللو273010202734
ثانوية ثانوية1983-11-25حمص04140006589نوفهغاليه يوسف جناد273110202735

زراعية

وزارة التجارة الال485.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-26حمص04030069249غادهنور احمد عيسى273210202736

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2065.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-12حمص04011060943ايمان بيطارمارينا ناجد بيطار273310202737

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1987-10-08حماه10090002925سهيله حمدوشبشرى علي مرهج273410202738

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.0320100بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة االدارة الال1325.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010556600رامياسيلينا فادي عيد273510202739

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-14حمص04020000809لمىإلهام نصر ادريس273610202740
وزارة التعليم العالي الال2099.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-30حمص04030018376عائدهريتا ابراهيم شافور273710202741

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-27حمص04030018367عائدهشيرين ابراهيم شافور273810202742
233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01الالذقية06100024470ودادميرفت منير ميهوب273910202743
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية2001-01-03حمص04030039528ازدهارمحمود عدنان نصور274010202744

المركبات

وزارة التجارة الال2269.0020190

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة266فني خراطة

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة الشؤون الال2354.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-29حماه05170037464تمامتيماء حسن حالق274110202745

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-13حمص04150016491داللنهى عقاب المحمد274210202746

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1993-01-01حمص04220040972اميمه االبراهيمعامر فيصل خضر274310202747

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال75.0420154تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

1923معلم حرفةوزارة التربية501مساعد فنيوزارة الدفاع255فني ميكانيك

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06100024486ودادحال منير ميهوب274410202748
المعهد معهد1993-01-06حمص04040015923هيام موسى سعيدريم جورج سعيد274510202749

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.2020130طب طوارئ

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04120004031خديجهرغده يونس سعيد274610202750

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال114.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-29حمص04220004773سكينهعذاب منذر شنديه274710202751

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال1330.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-24حمص04050032453وفاءرغد رفعت يونس274810202752

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2218.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08حمص04200000279فاطمهنورا جاسم الصميديه274910202753
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-22حمص04030050344زينببيان باكير الرجب275010202754
وزارة االدارة الال216.0020110علميثانوية عامةثانوية1990-11-16حمص04150008131شهيداغيث راشد عمران275110202755

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-25حمص04220002361لوالأهداب جميل الجمعه275210202756

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال2135.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص04010829656ختامحيدر معن خضور275310202757

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1994-05-16حمص04010171739داللياسمين محمد المحمد275410202758

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة الزراعة 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال63.6920150أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم 307مراقب

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال114.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-02-20حماه05070027271رياربى ابراهيم الحمود275510202759

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1983-07-25حمص04140018446عزيزهفاديه محمد عواد275610202760

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال67.3520050

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة االتصاالت الال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04010032934ساميهميرنا محمد جابر275710202761

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2440.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-23طرطوس10240009866فلايرهديل فيصل حسن275810202762
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-04حمص04140059528مفيدهغيدا ناجح ناصيف275910202763

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-29حمص04220021864عزيزهغنوه حسن ادنوف276010202764

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01حمص04120060878فهدهحبابه جميل سقور276110202765
- عامل كهرباء وزارة الصناعة1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2969.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-03-19حمص04130041918سعادوسام تقي سليم276210202766

إصالحات عامة

325

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1700.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-27حمص04140065501عزيزه حسينهبه دانيال سليمان276310202767

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1877.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-31حماه05180013959كوكبلين لقمان حمادي276410202768

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-07-27طرطوس04010524867هدى السليماننور الهدى عدنان حسين276510202769

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال73.0120170مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد1990-04-01حمص04060024031ثناءعلي محمد الخضر276610202770

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.4620146إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال179.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04120074451زينبصالح علي صبح276710202771
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2422.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-05حمص04120083247ودادمها علي مقداد276810202772
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص10160088667ندىردينه احمد عباس276910202773
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010853478هيامبتول اسامه جركس277010202774

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1546.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-21حمص04020029088الهامرغد طالل خليل277110202775

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3385.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-13حمص04140021272نجالء شعارنور محمد الكردي277210202776

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

المعهد معهد1989-09-02حمص04040012669بدريه منصورماهر إبراهيم منصور277310202777

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال65.9120119تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون الال120.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-15حمص04010186860فيضاسمر عبدو الخضر277410202778

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1991-04-04حمص04010486057زينبكوثر جاسم ايوب277510202779

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.2120150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-15حمص04010751752سميرهدعاء ماجد االرملي277610202780

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-23حمص04120055571نجالعلي احمد حسن277710202781
وزارة االتصاالت الال1658.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-26حمص04011191146هنادهآالء حسان سقر277810202782

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

اسيمازه محمد حسين 277910202783

وسطاش

وزارة االتصاالت الال194.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-01-10حمص04060001000ابتسام

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3096.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04140010312رندى الخضورجريس سليمان شعار278010202784

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04190104184ناديهبشرى ابراهيم المصطفى278110202785

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2002-01-08حمص04020006135خديجه درويشحوراء احمد تقي278210202786

التقاني 

الهندسي

مساعد فني وزارة النقلالال70.8420200المساحة

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة االقتصاد الال153.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-02-27حمص04010176118جهينهشذى علي منصور278310202787

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-24حمص04010577989اديبهساليمار سمير العلي278410202788

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10حمص04010155809اكتماليارا محمد الفرج278510202789

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة االدارة الال1610.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-16حمص05010159141فاديا عليحنان محمد محمود278610202790

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1132.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-06حمص04220059459عائدهسوسن محمد النيساني278710202791
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-04طرطوس10230019719هاالشذى فاضل احمد278810202792
المعهد معهد1988-01-25حمص04010126546صباحمؤيد فيصل البعريني278910202793

التقاني 

الصناعي

508مساعد فني حدادوزارة الدفاع507مساعد فني نجاروزارة الدفاع1921معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1020206تصميم داخلي

وزارة االتصاالت الال1552.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه05050041376سميراعلي أيمن قصي279010202794

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-21حمص04010016491خديجةنبيله محمود الحج279110202795

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030053374رهيجهعبير عيسى المحمود279210202796

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال285.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-01حمص04010258400هجينهصفاء عوض الفجر279310202797

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

274

وزارة التعليم العالي نعمال280.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-25حمص04120001821جميلهفيفيان مفيد صالح279410202798

والبحث العلمي

وزارة التجارة 516معاون أمين مستودع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة التعليم العالي الال168.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04060017822ساميهخديجه غريب علوش279510202799

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

ثانوية تقنيات ثانوية1996-12-11حمص06010274584اشواقهناء سليمان كنعان279610202800

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3375.0020160

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال1639.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04010263942غانيه ادريسرزان جهاد ادريس279710202801

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1982-11-02حمص04010847773رضوهداليه سليم المرعي279810202802

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال74.7120030

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حماه05100021924سيطهرشا علي عليشه279910202803

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1571.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05010366788عفافمرح لؤي البحري280010202804
233كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020049أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-30حمص04120040383نوالبالل جمال محمود280110202805
وزارة االتصاالت الال1799.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-06حمص04010014947فاديهرؤى ناجح بدران280210202806

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04150038233غيداءدلع معين منصور280310202807

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-10-04حمص04120078010فاديا الشماليشروق صالح قصيعه280410202808

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.3020200زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

305خفير حراجي

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2845.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-06-05حمص04040036360زنزيافوفيق حسن حسين دندش280510202809

234كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2307.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15حمص04070025242خديجهراميه مصطفى الهزاع280610202810
234كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01حمص04070017844ابتسامندى محمد خير الصليبي280710202811
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04020018140منيرهبتول سليمان الحسن280810202812

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-20حمص04140005355نجاحعلي احمد عيسى280910202813
وزارة االقتصاد الال2061.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-01حمص04020065916حميده زيدانرانيا محسن عبدو281010202814

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-24حمص04130008322صباحصفاء واثق سليم281110202815

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-01-01حمص04190088915اميرهياسر محمد الخالد حماده281210202816

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.7820180طب طوارئ

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2286.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حمص04010389039نهادسهام علي المحمود281310202817
وزارة التجارة الال243.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-19دمشق01040075255اميرةفايزه احمد االبراهيم281410202818

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد2001-08-03حمص04040013542دعد محمدأمل يوسف الدرويش281510202819

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.7520210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

227كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة االدارة الال2353.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-28حمص04050001048مرامشروق باسم المنصور281610202820

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 17محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04150013575رجاءكارول نمر غصن281710202821

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حمص04130040622ياسمينمريم عارف حبابه281810202822

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2110.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-24حمص04010298414هالاليسا ياسر سالم المرعي281910202823

والتقانة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-01-01حمص04030007176غصون السليمانزينه عادل الرسالن282010202824

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0020210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال2302.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-30حمص04010048756سهامهبه يوسف المحمد282110202825

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-25حمص04220029602نورهصبا راتب الخضور282210202826

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1988-10-28حمص04010038343يسرىسهير عبد السالم الوهبان282310202827

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال72.5020100

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1660.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-03حمص04140030583مفيدهرغده ناجح ناصيف282410202828

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال14552.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04200089103سحرشهد عبد هللا السليم282510202829
وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1906.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-12حمص05180003635باسمه حورانيجعفر أيمن أسعد282610202830

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االدارة الال2434.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04030047014بدريهعلي الرضا حسن قيروط282710202831

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1340.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-13حمص04080027876عبيرنغم ابراهيم العموري282810202832

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1635.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04080015517عزيزهمرح أسعد العبدو282910202833

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1995-06-20ريف دمشق01010292438شهنازرهف زين الدين الخضور283010202834

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.1420170مخابر

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1223.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04150013577رجاءراما نمر غصن283110202835

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-17حمص04060012223صباحديانا سامر الصارم283210202836

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1196.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010171910منالميرنا مصطفى علوش283310202837

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1992-01-01حمص04030049785خدوجراقي شعيب االبراهيم283410202838

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال70.6920163ميكانيك مركبات

المعهد معهد1999-04-14حمص04060032215مهديه العبودجومانا رئيف علوش283510202839

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال68.9220190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/

313

عامل ميكانيك وزارة الصناعة500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال269.0020037ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-04-28حمص10090083701نهيداأحمد عبد المجيد عيد283610202840

صيانة

329

المعهد معهد1993-01-01حماه05030022447نعيمهمحمد نزيه وسوف283710202841

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1880معلم حرفةوزارة التربية498مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.0220150تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

519

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-17حمص04120089969رئيفهسلمان احمد مخلوف283810202842
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-28إدلب07040033177زينبصفاء زيدان سكيف283910202843

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حمص08010039176صبريهروعه نديم اسكندر284010202844

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال136.0020010علميثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04010019252نهودراميا وجيه الدندش284110202845

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1997-07-13حمص04010509434مهاسوزان عوض امين284210202846

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال59.6020210

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

ثانوية ثانوية2000-05-01حمص04220007958وهيبهرئام توفيق الخرسه284310202847

زراعية

وزارة التجارة الال2531.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال158.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-27حمص04180070955اميرهريم منير المنصور284410202848
المعهد معهد1995-02-17حمص04140034011ايلين ناصيفزينب بسام الحسن284510202849

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحةالال66.1820160أشعة

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال330.0020114كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-08-10حمص04170031834فردوسمجد خالد الشيخ خلف284610202850

الداخلية وحماية 

المستهلك

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء278فني الكهرباء

وزارة االقتصاد الال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حمص04020032180ازدهارهديل يوسف الدرويش284710202851

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2302.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190056248فاديةميسم منير العبد هللا284810202852

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-02-25حمص04010937916جميلهاسامه فايز العباس284910202853

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04020098050فاطمهساره فاطر الدرويش285010202854

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال301.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حمص04040000467براءات محمودشذا بركات مرش285110202855

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد الال2228.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05القنيطرة14040020796غصونمجد امين بدر285210202856

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-30طرطوس10040012171شهيرهنجلى محمد بيشاني285310202857

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1972-12-01حمص04080012231امينهوزيره حسين االحمد285410202858

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.1319930بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-30حمص04060007408كرجيهمنذر حسين القاسم285510202859
وزارة الشؤون الال2488.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-29حمص04140052391غاندهأمل طوني ابراهيم285610202860

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

مياده المعتصم باهلل العبد 285710202861

هللا

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-29حمص04170009186ناديا

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-25حمص04010194412محاسننيرمين جمال اليونس285810202862

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1464.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حمص04050009126منىمايه عبد الرحمن العلي285910202863

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2173.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الالذقية06200123665فردوسديانا حسين جوريه286010202864

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2661.0020165علميثانوية عامةثانوية1998-09-06إدلب07040063021فريدةزكريا حسن بسطي286110202865

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال139.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-06حمص04170079148داللرهف موفق العباس286210202866

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-15حمص04220017800سليمههيفاء محمد االبراهيم286310202867

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-16حمص04030015367سناءحمد علي الحسن286410202868
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-02حمص04050033437انتخابنادين علي مسطي286510202869

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية تقنيات ثانوية2003-08-16حمص04180074710ليناملك باسم السموني286610202870

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2895.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

ثانوية ثانوية1983-03-10حمص04020053040فضةضاحي ابراهيم الحسن286710202871

زراعية

وزارة التجارة الال914.0020014ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1777.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-02حمص05010282825أمل الباشادانيه فارس الفحله286810202872
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-17حمص04010801829ميسلونزينه ايمن صبح286910202873

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1983-04-04حمص04040003897حسنه محمدلورين محمد محمود287010202874

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال72.8220040

المعهد معهد1988-04-30حمص04060010963ازدهار حسناسامه ياسر احمد الحسن287110202875

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1881معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2420097تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

498مساعد فنيوزارة الدفاع519

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2415.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220004786هالةروان نضال النمره287210202876

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04130040466سوسنكالورين عمار عمار287310202877
وزارة النفط والثروة الال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-24حمص05180003867غاليهسراب رياض محمد287410202878

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1993-10-01حمص04220003593نجاحعدنان يحيى عقول287510202879

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.6420147طب طوارئ

ثانوية ثانوية1984-03-06حمص04030021469نوفهزينب مبارك شنو287610202880

زراعية

وزارة التجارة الال358.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال1927.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-15حمص04010796624لوميسمحمد احمد الصويري287710202881

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 27محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1986-05-15حمص04220030956فاطمه المحمدهال مصطفى سالمه287810202882

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال75.9720100

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1228.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-12حمص04130040454اميرههديل سمير صالح287910202883

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد نعمال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20حماه04050031222مههرهف حسن طيبا288010202884

والتجارة الخارجية

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1991-01-02حمص04120061504جميله جمعهرهام سليمان محلي288110202885

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.0320100صيدلة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1574.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01حمص04080020605صبحيهبشرى فرحان نفره288210202886

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1995-07-25حمص04220050520وصيفاعفراء اكرم حسين288310202887

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد 337مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.0020160صيدلة

والتجارة الخارجية

فني بفتحة بيع 

أدوية

339مساعد فني أولوزارة الصحة125

وزارة االتصاالت الال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04020018884اميرهديمه رواذ حمدان288410202888

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد نعمال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-06حمص04030043803لطيفهغاده عبد الرحمن المرعي288510202889

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1395.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04020065931حميدهغانيا محسن عبدو288610202890

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2030.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-09حماه05180025894مياسههبه بشير ضاهر288710202891

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-30حمص04220049950نجيبهلبنا محمد العاقل288810202892

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1958.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-15حمص04020020770اسمهانالهام محمد الحمدان288910202893

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-26حمص04060018129سحرخليل مصطفى الخليل289010202894

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 315كاتب ماليوزارة النقلالال262.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-23حمص04140037187عزيزهغاندلين سليمان علي289110202895

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 99

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-25حمص00032733161خيزرانلورين خضر سليمان289210202896

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1779.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-19حمص05180033568رحاب صالحملك مدين خضور289310202897

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال2287.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-09-10حمص04030015087نهىسليمان علي الكاسوح289410202898

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

عامل تسوية وزارة الصناعةالال3082.0020180اتصاالتثانوية صناعةثانوية2001-01-29حمص04010902198امينهعلي سليمان الخضر289510202899

وخراطة

وزارة التجارة 334

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04030060467حميدهرشا صالح السليمان289610202900
وزارة االقتصاد الال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-11حمص04010572183غادهشذى عمار المصطفى289710202901

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2177.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-12-04حمص04010786485ميليا العيسىشهد فادي صبح289810202902

االجتماعية والعمل

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3455.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-20حمص04060048084مرامسوسن مزيد غصا289910202903

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال138.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1967-11-04حمص04140034665وزيرهسمره محمد حسن290010202904

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-14حمص04140023260عزيزهلبنى سليمان علي290110202905

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال129.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04140050603فاطمه مشرقيربا محسن مشرقي290210202906

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

320عامل فرزوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال204.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04180073481غصونهبه معال يوسف290310202907

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04180073486نهادميمونه سمير يوسف290410202908

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1353.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-06حمص04220034810رابعهغزل سامر األحمد290510202909
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-05حمص04220036341رمزيهابتسام محمد العسس290610202910

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2002-01-01حماه05010206791غاده الشنتهيمنى يحيى غالي290710202911

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال74.8620210محاسبة

243كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-02حمص04080011664هيامليليان احمد الحسن290810202912
المعهد معهد1994-01-01حمص04010305573ناريمانفراس عبد الرحمن عباره290910202913

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2520173تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

255فني ميكانيك

وزارة االتصاالت الال2154.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-19حمص04020018868محاسنغفران رافع حمدان291010202914

والتقانة

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2616.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04030048283فاطمهغرام محمد ايروط291110202915

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-10-13حمص04230025334حميدهوعد ياسر البارودي291210202916

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.6520190إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2351.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-10حمص04010263923غانيهجيهان جهاد ادريس291310202917

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-08حمص04140004680ليلىعفراء عدنان عوض291410202918

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-06حمص04220031117حسنهمهدي راتب دوم291510202919
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1850.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-08طرطوس04140020130بدريهريم محمد دعبول291610202920

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-22حمص04230001692رويدهلميس مازن جعفر291710202921

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-06حمص04230001782رويدةنوره مازن جعفر291810202922

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-20حمص04030026163نادياشروق علي االحمد291910202923

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

ثانوية تقنيات ثانوية1999-06-10حمص04120094887نجوىغنوة شحاده ناصيف292010202924

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3273.0020180

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة الشؤون الال124.0020010علميثانوية عامةثانوية1980-07-01حمص04080003972سهامسوزان محمد الكوسا292110202925

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

ثانوية ثانوية1986-04-20حمص04220031405زاهيهعفراء محمد اليوسف292210202926

زراعية

وزارة التجارة الال476.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220020873مريمشام عاصم االبراهيم292310202927

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1977-07-06حمص04230020903نوفهروله محمد االبراهيم292410202928

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال57.1719980

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10طرطوس10170016605ليلىياسمين غياث الدين محمد292510202929

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال245.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-08-01حمص04120058287مريمهناء حمدو اخرس292610202930

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

المعهد معهد1991-01-02حماه05070042944غازية الشريقيمنار نواف االحمد292710202931

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.9020120

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال1962.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010193104سمرمحمد ناصر سليمان292810202932

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال3239.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-07حمص04011023769اكرامدعاء عدنان الف292910202933

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 258أمين صندوق

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال1283.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-12حمص04030047011زينببتول بدر قيروط293010202934

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التجارة الال356.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-30حمص04120091067ميليارؤى حسن مرعي293110202935

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال167.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120035095اكتمالاحمد عبد هللا معال293210202936

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1759.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05050136142نوالحال سامي ديب293310202937

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2437.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-22حمص04010261963زينبلمياء فاضل المحمد293410202938

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد2000-06-27حمص04020013204هيفاءأمل مرعي جردو293510202939

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال67.1220200

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10حمص04010024940محاسنبثينه ابراهيم عفيفه293610202940

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

عفراء عبد الكافي 293710202941

هرموش

وزارة االتصاالت الال157.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04020083077فاطمة

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1985-11-27حمص04220005167غناءمريانا محمد رياض العقده293810202942

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.3220060إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

المعهد معهد1994-01-01حمص04010695333فاطمهرفيف راشد ويس293910202943

التقاني 

الصناعي

1874معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال73.0620140تقنيات إلكترونية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1829.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-02حمص04180044070خوادهبشرى محمد االحمد294010202944
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-26حماه05180013969كوكبريم لقمان حمادي294110202945

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-08طرطوس10220002985فاطمةديانا غسان دبرها294210202946
وزارة التعليم العالي الال1617.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-17حمص04010816598منصورههيفاء خضر الخضر294310202947

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال104.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-03-28حماه05150119520نجاحالمازا علي الخليل294410202948

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2704.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010566787هالهبسمه بسام العلي294510202949
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-30حمص04030033754انعامبتول علي الرشود294610202950

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2627.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04140011665ميادهنور احمد احمد294710202951

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة الشؤون الال1682.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-10حمص04020010756زينبفاطمه حسن زينو294810202952

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال1637.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030018209لواحظمريم محسن حمود294910202953

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-17طرطوس10220002948فاطمههيا غسان دبرها295010202954
وزارة االتصاالت الال1965.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-10حمص04230023700تهامارشا علي دربولي295110202955

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

52قاطع فاتورةوزارة التربية127

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-26حمص04010394543رئيفههناء سلمان ملحم295210202956
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1424.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-29حمص04011072546ريمهبه بسام عوده295310202957

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-04-30حمص04130032596وصفيه سليمالماس ياسر عيسى295410202958

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم 306عامل فنيوزارة الصناعةالال64.6220160آليات

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 507مخبري

والثروة المعدنية

103رئيس وردية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-26حمص04180023927غراءرشاء محمد خير شنات295510202959

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1992-07-10حمص04180005501وفاءأسماء مصطفى قجه295610202960

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.7020190صيدلة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3420.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-04حمص04150002226زهوركارين معين منصور295710202961

إصالحات عامة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة النفط والثروة الال2034.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14حمص04230024253تهامامحمد علي دربولي295810202962

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال160.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-24حماه05140026035مريمبثينه مخلص علي295910202963

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2003-08-08حمص04080036087رنازينب سامر الحوراني296010202964

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3677.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-13حمص04140014256لطيفهديما غازي يوسف296110202965

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال111.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-25حمص11050070721نظيره السليماناسمهان محمد سليمان296210202966

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1993-09-20حمص04030001937وفاء الحسنهديل علي بلول296310202967

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.2320140

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-04حمص04150002223زهورلورين معين منصور296410202968
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17حمص04140003069رغيدهصفيه عبد الرؤوف اسعد296510202969

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2260.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010566841هالهرنيم بسام العلي296610202970
وزارة التجارة الال3102.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-11-01حمص04120045296اسمهانحسن سعيد حجل296710202971

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

عامل صيانة وزارة الصناعة311

الميكانيك

323

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال175.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04170040540وضحهميساء عبد االله الحسين296810202972
وزارة االدارة الال1871.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04040017489روعه شاهينمحمد نزيه رستم296910202973

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 316عامل تقطيروزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01درعا12160048450داللمحسن يوسف ابراهيم297010202974

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1585.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-14حمص04190056507املرنيم علي الصالح297110202975

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-28حماه05170052673سعدهحنين عباس سليمان297210202976

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 238كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حمص04010376399رياساريه عبد الهادي احمد297310202977

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال120.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-11-25حماه05170025314سعدهلبنه عباس سليمان297410202978

المحلية والبيئة

23محاسب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01درعا12160048452داللاحمد يوسف ابراهيم297510202979

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1976.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-09حمص04030007215غصونرهف عادل رسالن297610202980

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-13حماه05170032927هناءسوسن منتجب ريمه297710202981
وزارة االدارة الال2625.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-11-09حمص04080033213منى التقلهمنار ميشال كتوب297810202982

المحلية والبيئة

52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربية17محاسب

المعهد معهد2000-01-01حمص04150011583افتخار كنعانغزل حسين كنعان297910202983

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.7020200مخابر

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-30حمص04150000602اميمهعاصم احمد خليل298010202984

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120092290نوفهريم منير صبوح298110202985
المعهد معهد1997-10-01حمص04120090720كاملهعفراء اسماعيل يوسف298210202986

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال71.5320160

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-14حمص04020015871بدريسميه احمد ميالد298310202987

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

ثانوية ثانوية1981-07-03حمص04170014842كريمهتغريد سليمان حمدو298410202988

زراعية

وزارة التجارة الال901.0019990ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

238كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04120011272فاطمهفدى علي يوسف298510202989
وزارة الموارد الال280.0020080الكترونثانوية صناعةثانوية1989-12-08حمص04060026654اميرةرشا غالب المرعي298610202990

المائية

وزارة األشغال 1550مراقب ورشة صيانة

العامة واإلسكان

وزارة التجارة 1036مدرب صحية

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-26حمص04220032402سوالف الخرنوبيبتول باسم الخضري298710202991

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-01-19حمص04140045920نواليونس احمد عباس298810202992

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال67.1020200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة التجارة الال335.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-25حمص04060004316وردهامتثال اليان الدرويش298910202993

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-09-25حمص04060011421منيرهسميه محمد مصطفى299010202994

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2487.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-28حمص05170014658غادهكاترين نزيه حمدان299110202995
وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-15حمص04010796554مطيعهسلمى عدنان سليمان299210202996

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال172.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-12الالذقية06110030164آمنهمرام جودات سعيد299310202997

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1979-02-23حمص04120051635فاطمه العبد هللاافراح محمد ابراهيم299410202998

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال85.6020000مخابر

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1884.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-12-18حمص04010801899شذادالل غازي اليوسف299510202999

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2314.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-05حماه05170030843رجاءنغم ياسر سليمان299610203000

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-05-01حمص04120094433اميرهكاترين سلمان جراب299710203001

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال72.1420140

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة الشؤون الال158.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-05-18حمص04010722992اسماءزينه باسل الحايك299810203002

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال148.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-04-25حمص04150018445أمينهشذى موسى حسن299910203003

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2014.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-08حمص04010400332تغريدحال كمال االحمد300010203004

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال293.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-09-01حمص04010061065جوهرةسهى غزوان الجمال300110203005

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التجارة الال248.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-11-30حمص04010395759رويدههبه اكرم عمران300210203006

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

315معاون محاسبوزارة الصناعة261

وزارة االتصاالت الال2134.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-04حمص04010034937سميرهمفيده تامر الحسين300310203007

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-04حمص04010048733مساءربا آصف المحمد300410203008

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االدارة الال150.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص04230017315حسنهدارين علي العلي300510203009

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 16محاسب

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-29حمص04220030929جمانارهام طالل ادنوف300610203010

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون نعمال1734.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-30حمص04010460604سحروفاء عماد الدين اليوسف300710203011

االجتماعية والعمل

وزارة 51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1992-07-01حمص04040017443روعةمرح نزيه رستم300810203012

زراعية

وزارة التجارة الال351.0020100ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-27حمص04140006289عزيزهشروق احمد مصطفى300910203013

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1984.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10حمص04010138767هياممرح فؤاد الحسين301010203014

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2598.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حمص04120073671مياده العليسوزان حسين قاطرجي301110203015

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 262محاسب مواد

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة النفط والثروة نعمال115.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-19القنيطرة14040071607نمرهسوسن تركي حسن301210203016

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-09حمص04120089076هندهنادي محمد وسوف301310203017
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حمص04060007644سروهعلي سليمان يوسف301410203018
وزارة التجارة الال299.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-07حمص04120094418اميرهكارمل سلمان جراب301510203019

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء261

المعهد معهد1994-06-02حمص04030046955نعم شحودايات رسول الياسين301610203020

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال80.9920190

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربية115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التجارة الال3229.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-06حمص04010180080كوثرلبابه سليمان حيدر301710203021

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء261

المعهد معهد2001-10-01حمص04080021175فوزيهاسماء هشام النفره301810203022

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.3420210معالجة فيزيائية

وزارة النفط والثروة الال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-25حمص04050002145منيرهليال محمد مصطفى301910203023

المعدنية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1919.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-07حمص04030012923روالميس خضر حسون302010203024

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2407.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-01حمص04150008411رويدهعال اياد احمد302110203025

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 319عامل تصفيةوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال1554.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-12-04حمص04010180079كوثريوسف سليمان حيدر302210203026

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال159.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-03حمص04180022280داللمحسن عبد الفتاح االحمد302310203027
وزارة االتصاالت الال2257.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-29حمص04180062506عبيرتركيه احمد السليمان302410203028

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة نعمال3195.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-18حمص04140045701حميدهمحمد رايق احمد302510203029

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

وزارة النفط 311

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

المعهد معهد1995-07-16حمص04010332166منىيارا صالح سلوم302610203030

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.8420160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال150.0019900علميثانوية عامةثانوية1972-06-15حمص04180073242وردهسهام محمد االحمد302710203031

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25حمص04220052945هيامليلى نصر الجمال302810203032

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال308.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-06-05حمص04120005763عزيزهسوزان محمد يونس302910203033

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة260مدقق

وزارة االتصاالت الال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04140038876خضرهراميا محمد خضر303010203034

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية1986-08-10حمص04220003820ميمونه شربهناهد غالب الطعمه303110203035

زراعية

وزارة التجارة نعمال417.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال1779.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05030015642وردهنورمان يوسف القاسم303210203036

والبحث العلمي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-11-10حمص04180070629جميلهنبيله حسني الديب303310203037

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-03حمص04220019509دعدريمان فاروق المصطفى303410203038

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-03-16حمص04120054775زلفهصفاء احمد محمد303510203039

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال60.8320170مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مصرف سورية 253مدقق

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

81كاتب

وزارة التجارة الال329.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-27حمص04120036024حفيظهوالء علي خليل303610203040

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25حمص04040025882اميرةرنيم رمزي بدور303710203041
وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حماه05170019860نوفهلواحظ امين سويفي303810203042

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1624.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-01حمص04011151420صباحفرح محمد عيسى303910203043

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال225.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-05-09حمص09080021575كوثر الصالحرحمه اكرم السليمان304010203044

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04040024298بسماختام كامل عيسى304110203045

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07حمص04040015831بسماهيفاء كامل عيسى304210203046

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-01حمص04120023919هناءمنار محمود كداله304310203047

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25حمص04080012540سميرهشعيب احمد االبراهيم304410203048

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1995-08-05حمص04220034694وفاء االبراهيمشذى عبد هللا االحمد304510203049

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.9820150طب طوارئ

وزارة الشؤون نعمال216.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030020549سميعهنور ياسين العموري304610203050

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1692.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190059534هناءضحى عبد الرزاق الحسن304710203051

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-13حمص04010707586انديرهآيه حسن درويش304810203052

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال318.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-15حمص04010158467لمعهعبير عز الدين العباس304910203053

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1995-01-16حمص04010815132مريم سعدالدينهبا وليد ملحم305010203054

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال76.0020160

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

وزارة االدارة 313

المحلية والبيئة

19مراقب فني

ثانوية ثانوية1983-01-14حمص04220015807فوزيهسوار محمود الحمود305110203055

زراعية

وزارة التجارة الال399.0020030ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1999-04-07حمص04011143258فاتنعلي محمد العيسى305210203056

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال70.1820191مطعم ومنهل

المعهد معهد1975-02-07الالذقية06090036959عزوزلينا عمران المصطفى305310203057

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال58.0919960تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال1971.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-23حمص04220045070كتيبهمحمود وائل حمود305410203058

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2596.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04040022747فادياهديل علي ونوس305510203059

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط 241كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04050033743امنهفاطمه علي الشيحان305610203060

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1932.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04050035609بشيرهمريم مظهر الدرويش305710203061

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

مرهف عبد الرحمن 305810203062

المحمد

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال160.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حماه05010051123حميده

المعهد معهد2000-09-10حمص04230012480خولهرند آصف الخليل305910203063

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.5120200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التجارة الال295.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-30حمص04030009774حياةفاطمه عبد الجواد فيتروني306010203064

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال2144.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-04حمص04040014260فاديامرح ابراهيم فرح306110203065

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1991-03-25حمص04010949058الهامسماره ماجد زرده306210203066

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.3120150مخابر

وزارة الشؤون الال1464.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-10حمص04030026875سعادنور رامز سلمان306310203067

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التجارة الال392.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-20حمص12140013925خولهعصام محمود الحموي306410203068

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10حمص04080015464فوزيهصبا اسعد العبدو306510203069

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1984-07-01حماه04220052248فضهفداء محي الدين الناصر306610203070

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.2520050إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2558.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01حمص04010203239اميره المباركنبيل اسماعيل العيسى306710203071

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ملهم احمد مضر عبد 306810203072

الجليل

318عامل طبخوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعةالال191.00200310علميثانوية عامةثانوية1985-02-10حمص04010594197ميساء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10040022177هيامديانا عبد اللطيف رمضان306910203073

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1872.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-23حمص04010115141سفيرهسحر يحيى العلي307010203074

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1903.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01حمص04010115136سفيرهحسن يحيى العلي307110203075

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04120063090نوالميرين جميل محمد307210203076

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1715.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-02-15حماه05050150534سرسكرغده صالح الديبو307310203077

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-07حمص04150002486هويدىحنان شعبان محمد307410203078

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-01حمص04030072164سمرسامر راتب الشعبان307510203079

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ساطع عبد الناصر 307610203080

المحمود اليوسف

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1837.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20حمص04190122184هند

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت نعمال2134.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-29حماه05050150574غصون العليياسمين حسن الديبو307710203081

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01حمص04010578186محسنههبه محمد الهداني307810203082
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال146.0019990علميثانوية عامةثانوية1976-11-22حمص04010031215صبريهوفاء رزق الحموي307910203083

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-17حمص04010806446بنانزينب سامر الغانم308010203084
وزارة االتصاالت الال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20حمص04220057305مريمعلى مصطفى الفاضل308110203085

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-10حمص04140025239حنانمريانا مرهج بدور308210203086

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04140047921حنان المحمدحال احمد سالمه308310203087

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 232كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-22حمص08010038969اميمهروان حسين المحمد308410203088

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1696.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-20حمص04150020172هناءبراءه رائد شاهين308510203089

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1858.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-01حمص04100003661دالل نسيمسيلفا أنطون بطش308610203090

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-06حمص04010134999انتصارميس سهيل المحمد308710203091
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال125.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-03حمص04140040382نايفهديمه عبد اللطيف عباس308810203092

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1682.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حمص04150031995فضهرنين معين زريبي308910203093

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

محمد رفيق محمد ماجد 309010203094

عضيمي

وزارة الشؤون الال1967.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010561440فاتن

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1617.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-14حمص04120100860رهيجهبثينه سليمان نجار309110203095
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال130.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-02-07حماه05050148079احتفالفاطمة علي المحسن309210203096

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-17حمص04010506616حنيفهبتول فؤاد ابو دبيس309310203097
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1455.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-01حمص04230028843تقيهالزهراء علي االبراهيم309410203098
المعهد معهد1991-06-01حمص04120089784سعدهبلسم حسن عرابي309510203099

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.0920130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1742.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-30حمص04020074670مياده العليريما وائل سلمان309610203100

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال290.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-20حمص04120038325نظيره االحمدكوثر احمد مخلوف309710203101

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 260مدقق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-02حمص04020018248نشيدهسراب محمد العباس309810203102

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 51قاطع فاتورةوزارة التربيةنعمال139.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-08-01حمص04120065279خضراايمان محمد عباس309910203103

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-22حمص04120075566جوهرهربيعه صالح حربوقي310010203104
وزارة التعليم العالي نعمال116.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1967-03-20حمص06110068241امامةميساء بركات خضور310110203105

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04120065835اكتبار ديوبميس علي معيكي310210203106

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2025.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-06حمص04120100848رهيجهصبا سليمان نجار310310203107

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

242كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حمص04070010639تركيهنوف محمدعلي البشير310410203108
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-16الالذقية06110029394سمرمي عبد اللطيف مقصود310510203109

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال150.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010392330نعامهرشا احمد العقول310610203110

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010546635ندىزينب محي الدين الديب310710203111

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04220006732سوزانياسمين محمود الونوس310810203112
وزارة التعليم العالي الال1657.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04230008274نهلهعائده علي النيساني310910203113

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020174أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-08حماه05050057116عدنيهوليم حسن اليوسف311010203114
51قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال135.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-29حمص04010624325مريمعائشه عبدو الشماع311110203115
وزارة التجارة الال2884.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-26حمص04140031661حنانبتول طارق احمد311210203116

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27حمص04010028890مركزاننسرين محمد حسن311310203117
وزارة االتصاالت الال2424.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-25حمص04070015916رويدهخلود تيسير الباكير311410203118

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2035.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-22حمص04010671734الهاممحمد عيسى عبود311510203119
اناغيم ابراهيم الحسين 311610203120

العليوي العاشور

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1715.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04200061056نجوى السلوم

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-05-06حمص04150018879ناهدكاترين حيدر حسن311710203121

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال71.7220200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-02حمص05070007083تمائيللؤى محمد العكاري311810203122

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-11حمص04170066619نجمهايمان غازي عز الدين311910203123
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-15حمص04120065059فداءهديل يحيى احمد312010203124
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-15حمص05030020097ظهيرهلينا ميهوب الحسن312110203125

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال133.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-06-01حمص04220022940مفيده الجمعهميساء خضر الحسن312210203126

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال123.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-28حمص04010524941صباحعال بسام عمران312310203127
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-11حمص04010449414علياعهد محمد غدير312410203128

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال240.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-08حمص04010421280رابيهلواحظ كامل السعد312510203129

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

241كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حمص04070024261سعادوداد صالح الدين الخالد312610203130
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1926.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04050020369عليهمنار حميدي االحمد312710203131

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-04دير الزور09010286217ديانامايا علي العمران312810203132

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1498.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-22حمص05070024467رابحه ضوابتول هيثم سليم312910203133

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حمص04010494505هياموالء ابراهيم المحمد313010203134

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال2299.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010456228هياملمياء ابراهيم المحمد313110203135

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال2091.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-13حمص04080037403فهيما محمودماريا عيسى العلي313210203136

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط والثروة الال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04030046959هند اسدفاطمة حسن الياسين313310203137

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص10160099231رجيحهيوال علي شقوف313410203138

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20حمص04120029939سميرهنرمين غريب محمد313510203139

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال138.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04230011336اسعافرزق مفيد الفرج313610203140

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1928.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-23حمص04220008163مهاديانا سليمان هواتو313710203141

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

وزارة التجارة الال3085.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-13حمص04040017453انتصارمضر اسماعيل رستم313810203142

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة التجارة الال293.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-26حمص04010356640زينبهناز محمد ياسين السباعي313910203143

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية تقنيات ثانوية1999-08-07حمص04010200484رسيماأمل علي العبد هللا314010203144

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3650.0020180

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال1420.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-25حمص04010584302انعام االبراهيمأماني رمضان غميض314110203145

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1731.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05حمص04060033106ليناالرا ادوار هويدي314210203146

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال168.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-15حمص04010818318فضهسحر ميشال كاسوحه314310203147

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت نعمال1927.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-14حمص05180016168حياهفاطمه ناصر سليك314410203148

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال155.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-11حمص04030046953هند اسدشروق حسن الياسين314510203149

والبحث العلمي

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1754.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-28حمص05050059421جومانهسمر حسن الكسيح314610203150

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1270.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30حمص04230017107عواطفرغد لوأي الحموي314710203151

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-03طرطوس10100017914الهاممرام رامز حسن314810203152

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1292.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-02حمص04010014789شيرينغدير سليمان مصطفى314910203153
ثانوية تقنيات ثانوية1996-07-04حمص04040012711نديمهعلي مهيب إبراهيم315010203154

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3165.0020150

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-07حمص04020122395رفعهحال نظمات االحمد315110203155

والتقانة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-01-01حمص04040016665سعادمايا منذر غالي315210203156

التقاني 

للحاسوب

مساعد خريج وزارة الصحة1886معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3320190شبكات حاسوبية

معهد

352

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حمص04180068363فردوسريما محرز المحرز315310203157

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12حماه05190011590بحريههديل مشهور عباس315410203158
وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1969-09-09حمص04200003286رسميةوفاء توفيق جمعة315510203159

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-15حمص04010119997نجاحريفا بسام سلوم315610203160

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-01-05حمص04030015071مركزان الكاسوححال حاتم الكاسوح315710203161

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.7220160معالجة فيزيائية

وزارة النفط والثروة الال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030021557لميازينه محمود سالمه315810203162

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04170057769سميةأحمد محمد طالس315910203163
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-06حمص04080036004وفاءجلنار نبيل الرستم316010203164
المعهد معهد1999-09-30حمص04220022805داللذكريا يحيى الدرويش316110203165

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال74.6920190

وزارة االتصاالت الال2383.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04190117019نهلهآالء عبد القادر زكريا316210203166

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2280.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04060008332عبيرغنوة حكمات العواد316310203167

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حمص04220020195سمرههيا محسن السليمان316410203168

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال159.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-04-19حمص04030002941عبيرشذى وحيد الدالي316510203169

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الموارد 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2583.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04040033904ابتسامنوره فيصل محمد316610203170

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

320عامل فرزوزارة الصناعة1546

وزارة التجارة الال254.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-19حمص04010298122نزههمنار فهيم طياره316710203171

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التجارة الال290.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-08-01حمص04120042073رشيدهريما علي يوسف316810203172

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التعليم العالي الال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04010449534نجالحنان محسن يونس316910203173

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال142.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-05طرطوس04010008556ترياقهبه محمود المحمود317010203174

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05150062951سوزانرشا فايز فندي317110203175
وزارة التعليم العالي الال1674.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-25حمص04030018814عزيزهمي حسين المحمد317210203176

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-17حمص04120103719حكيمهحكمت محمد بعريني317310203177
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1408.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04020061746فاطمههنادي علي درويش317410203178

397 من 94صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

أمين مستودع وزارة الصناعةالال310.0020070الكترونثانوية صناعةثانوية1987-01-18حمص04010119419نجودعال فرحان حماده317510203179

المشغل الميكانيكي

عامل مراقبة وزارة الصناعة321

محطة الديزل

وزارة الموارد 330

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

ثانوية تقنيات ثانوية1999-07-26حمص04040022503ثناءرهف رامز حمدوش317610203180

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2816.0020170

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1274.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05090016419شهرومريانا غسان دردر317710203181

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-10حمص04120036463مريمختام محمود االحمد317810203182
وزارة االتصاالت الال157.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-10-20حمص04040015204تركيهمحاسن جميل جبر317910203183

والتقانة

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1434.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010176341فاتنحنان حسن المرهج318010203184

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-30حمص04060094566هيامنور ياسر صالح318110203185

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال119.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-10-05حمص05030047260كليمةسوزان شعبان الخضور318210203186
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-07حمص04120071154كوثرجعفر محمد الحسن318310203187

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال109.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-08-22حمص04230016591آمنهخديجه خضر الحموي318410203188

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1982-08-14حماه04010139035هناءشادي حاكم الزعبي318510203189

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.9520036

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1073عامل مهنيوزارة الكهرباء312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال235.00200810ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-01-01حمص04010550729فدوىعلي حبيب معروف318610203190

وزارة الموارد الال267.0020050حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-09-01حمص04070018318عنودقصي محمد النجم318710203191

المائية

عامل مراقبة وزارة الصناعة520عامل حدادةوزارة الدفاع1556مراقب ورشة صيانة

محطة الديزل

330

وزارة النفط والثروة الال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-22حمص04030004529مونانهاد فايز خضور318810203192

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-01-01حمص04220040990كوثر الرمضانعال علي صبح318910203193

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.1020110إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال166.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-30حمص10230002105عائدهلمى حسن علي319010203194

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-13حمص04010386472رجاءديما يحيى مريم319110203195
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1903.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حمص04230028848فتاةفاطمه علي االبراهيم319210203196
المعهد معهد1999-02-26حمص04080023301وفاءيعرب نبيل الرستم319310203197

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال75.1020210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

المعهد معهد1996-06-24طرطوس10040016086زينبمريم علي ابراهيم319410203198

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال65.6920200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-30حمص04010399339منالهديل ابراهيم سليمان319510203199

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18حمص04220031666ودادرشا عماد خضور319610203200

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-10حمص04030061260ناديهشيرين احمد شحود319710203201

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-15حمص04011142145مريمخوله نزار فاعور319810203202

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حمص04010399292زهوه وسوفريما محمد سليمان319910203203

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1990-09-05حمص04120094135وزيرهحنان يوسف عرابي320010203204

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال78.0020130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االدارة الال311.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-22حمص04140035819وجيههمياده سلمان نداف320110203205

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة الشؤون الال1906.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-06حمص04010396791لميسرغده نبيل بالل320210203206

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-07-25حمص04140026325نجاححنين عصام خليل320310203207

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحةالال77.7120200مطعم ومنهل
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-27الالذقية06200093731ميادهرشا هيثم طراف320410203208

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال192.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010049475رسميهلبينه علي عباس320510203209

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04010942074عبيركامل غازي النيصافي320610203210

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1913.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-13حمص04030061275ناديايارا احمد شحود320710203211

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01حمص04220038746موليهكاترين حسن االسعد320810203212
وزارة التعليم العالي الال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حمص04190042344هنانيال محمد حمدان320910203213

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-08حمص04040024780فاطمهإيهام يوسف الخضري321010203214
المعهد معهد2001-01-01حمص04030034622دالياعال ناصر المرعي321110203215

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال64.5320210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

وزارة النفط 38فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة الموارد 333عامل فريزةوزارة الصناعة332عامل مقشطةوزارة الصناعةالال241.0020096الكترونثانوية صناعةثانوية1991-08-22حمص04010216323ثناءامجد هايل طعمه321210203216

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1553

المعهد معهد1985-10-04الحسكة08130107475نزههداليا رامز عاد321310203217

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.1420050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال2415.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04030061286نادياشعبان احمد شحود321410203218

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-29حمص04140014502نهلهيزن منهل علي321510203219

العالي والبحث 

العلمي

237كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-02حماه05160012970هناءسالم حسن محمد321610203220

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-21حمص04120081868تغاريدعميره محمود العبيد321710203221

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-22حمص04030018172سميرهسميت خضر ديبان321810203222

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-01-27حمص04220021906ربى عيدخضر عماد عيد321910203223

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال63.0120200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1900معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

المعهد معهد1990-06-15حمص04010722975اسماءمحمد طارق باسل الحايك322010203224

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال77.8420100

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2668.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-06طرطوس10020005766نيابعزه محمد غانم322110203225

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة االتصاالت الال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حمص04030061262فوزيهريم مرهج الشحود322210203226

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال2357.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-30حمص04140024894مراكز سالمةفرح حماده الخرفان322310203227

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال256.0020020الكترونثانوية صناعةثانوية1984-06-17حمص04010408169مطيعهامير محمد ابراهيم322410203228

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة271فني ميكانيك

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04120087509فاطمةميساء محمد ترسيسي322510203229

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25حمص04140041689سليمهمنال عيسى حميش322610203230

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حمص04030016633عفيفهرئيسه راتب عالمه322710203231
234كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حمص04200026135مريماسالم فضيل الحسين322810203232
وزارة االدارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3212.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-09-01حمص06200008351نارمان مخلوفآالء ساجي مخلوف322910203233

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1997-06-12حمص04080009427مرامحسين امين العلي323010203234

التقاني 

الصناعي

501مساعد فنيوزارة الدفاع495مساعد فنيوزارة الدفاع1923معلم حرفةوزارة التربيةالال71.0720180تصنيع ميكانيكي

المعهد معهد1995-07-27حمص04080009423مرامايمان أمين العلي323110203235

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال67.2820180مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

311أمين صندوقوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاع124كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حمص04010172018مجيدهنسرين مصطفى عروس323210203236
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04220054220غيداءرهف محمد الناصر323310203237
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1352.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-24حماه05170015380حياةنورا غيدق سلوم323410203238

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حمص04220022705مالياماتيلدا جهاد نصره323510203239
سماره محمود الناصر 323610203240

العلي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04030067038نديمه

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1959.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-06حمص03140033869جوليت محمدخلود ابراهيم محمد323710203241

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2002-01-12حمص05030059304مهامايا محمد السليمان323810203242

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال66.0620210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الشؤون 319عامل تصفيةوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-10حمص04080027242وسيلهدعد هيثم الشيني323910203243

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-01-21حمص04010431583اسراربشرى معتز شيخ السوق324010203244

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال86.2120200مطعم ومنهل

المعهد معهد1983-05-07حمص04040001010عليا األشقردياال ابراهيم محمد324110203245

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال69.4420040

عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3103.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-26حمص04140021484منيرهعلي راجح احمد324210203246

لحام وحدادة

عامل فني وزارة النقل326

كهربائي

311

المعهد معهد1993-03-01حمص04170015094كريمةسماهر سليمان الحمدو324310203247

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.9620140طب طوارئ

وزارة االتصاالت نعمال2313.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حمص04010800678كوكبسوسن يوسف سليمان324410203248

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04230001303توفيقهوالء موسى النيساني324510203249

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15حمص04010947651جوفيالمايا يوسف الخضر324610203250
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31طرطوس10090093282نواهد ديوبصوفيه حسن ديوب324710203251
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-20حمص04190033937بدرهبثينه جمال القاسم324810203252

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2046.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030034383سيناءرنده هيثم العيسى324910203253

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-07-16حمص04040025156ترياقيارا ياسر رستم325010203254

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال65.9120160المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل508مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

وزارة التعليم العالي الال1651.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-26حمص04010902680ليناالنا محمد علي325110203255

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1526.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04190046574جلناربثينة يوسف محمد325210203256
جيانا سليمان زاوي 325310203257

الصوفي

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04180073041امال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-21حمص04220034733سهام حالقعمار محمد البارودي325410203258
المعهد معهد1986-08-15حمص04190050772ليلىاوديت ناصر االسود325510203259

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.0720070

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص05150093268هيامهمسه احمد صالح325610203260

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال342.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01حمص04120091558سمرسراء يوسف يونس325710203261

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-12طرطوس10040024356ابتسامزينب اكرم متواري325810203262

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال329.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-20حمص04010118086صباحمريم علي البدور325910203263

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت الال2126.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-20حمص04010813839بشرى مخلوفريم خالد الصبح326010203264

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-05-13حماه05180033561رحاب صالحنغم مدين خضور326110203265

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.6420170طب طوارئ

ثانوية ثانوية1986-03-26حمص04140004670وصيفهسمر ابراهيم سليمان326210203266

زراعية

وزارة التجارة الال402.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون الال137.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-12-01حمص04140004655وصيفهعبير ابراهيم سليمان326310203267

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة 21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2597.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-27حمص04080038266سميرهايه ماجد عفوف326410203268

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

ثانوية ثانوية1999-11-04حمص05050089311سوسننيفين يوسف العلي326510203269

زراعية

وزارة التجارة الال2671.0020170ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال252.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-11-10حمص04120094901داللشادية سليمان شمالي326610203270

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االدارة الال141.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-10-29حمص04040006873سعاد نقول يوسفنرفت مطانيوس نادر326710203271

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 21محاسب

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-21حمص04010665536بدريهجمانه مخائيل الطرشه326810203272

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2666.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-10حمص04150014948سعدهروان علي العلي326910203273

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حماه04050034048مريمباسمه سلمان العلي327010203274
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-20حمص04010561707رحمهراميا منذر عيد327110203275

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1994-03-25حمص04010789658مهارهف احمد السقا327210203276

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال67.7520150

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد1989-01-30حمص04050016277مريمبسما سلمان العلي327310203277

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال68.1620080تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

المعهد معهد1998-05-15حمص04010672287مريمديانا غسان الطرشه327410203278

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال70.9920190

وزارة التعليم العالي الال2280.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-09حمص10230002433أملبتول حسين سليمان327510203279

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2163.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حمص04030017753جميلهكلودا صالح ابراهيم327610203280

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال1535.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-03حمص04030022074الهامرغد رمضان عيد327710203281

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2218.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05020021521نسيبةمروة مصطفى العتر327810203282

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي نعمال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-20حمص04220010267خديجهملك علي منصور327910203283

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-03-30حمص04220045111هدىعبير حسين طه328010203284

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال80.7120120محاسبة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 491منشئ

العالي والبحث 

العلمي

24مراقب أولوزارة األوقاف513معتمد رواتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-13حمص04010597086حسنهنورا علي القبوي328110203285

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حمص04010029751هناءامجد مطيع صقور328210203286

والتجارة الخارجية

128كاتب

جراح سالمي خليل 328310203287

السليمان

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-17حمص04040027997سميره أحمد

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1616.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01حماه05170020028نوفهروال باسم حمود328410203288

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-13حمص04230046580هدىابتسام عمار العسس328510203289
وزارة االتصاالت الال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-19حمص05090013230محاسن الحايكجمانه محمود الضاهر328610203290

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-05حمص04040020216وزيرههاشم محمد علي328710203291

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال199.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص10020037851مطيعههيا عبد الكريم عياش328810203292

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

أنظمة التشغيل ثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04170003071فائزهاحمد محمد ادريس328910203293

والبرمجة

أمين مستودع وزارة الصناعةالال297.0020110

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

333عامل فريزةوزارة الصناعة327

وزارة االتصاالت الال182.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-30حمص04010615553تريزيانظيره معن ميخائيل329010203294

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال157.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-06حمص04120005365وزيرهريم يوسف عرابي329110203295

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد نعمال1773.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-19حمص04011096137سناءراما نصر معال329210203296

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال1675.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-09حمص04140034181ايلينرقيه بسام الحسن329310203297

المحلية والبيئة

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-02-21حمص04020128026ازدهار المحمودمروه يوسف الدرويش329410203298

التقاني 

التجاري

311أمين صندوقوزارة الصناعة312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال78.7420210محاسبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حمص04150024567بديعهنها ابراهيم حسن329510203299
وزارة النفط والثروة الال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010514649عائشةنسرين ظافر مهرات329610203300

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04011030781مريممياده جميل الشيخه329710203301

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-05-09حمص04110005423جميلهرقيه احمد حسن329810203302

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0320150صيدلة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1319.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04220032400سوالفوالء باسم الخضري329910203303

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-10-10حماه05180024767امينهغفران محمد العلي330010203304

التقاني 

الهندسي

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.2920130إنشاءات عامة

وزارة الشؤون الال1529.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-15حمص04220058859مهابتول جمال الصالح330110203305

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2960.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-03حمص04150024571بديعهايمان ابراهيم حسن330210203306

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل كهرباء وزارة الصناعة1550

هاتف وإذاعة

327

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2036.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-08حمص04230013195ابتسامرافع رئيف الجهني330310203307

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة النفط والثروة الال2957.0020172ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية2000-01-01حمص04020039487ليندا الحببحامد ابراهيم الحبيب330410203308

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2408.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-17حماه05070044146نقيهزينب ايوب العبود330510203309

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال1971.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-09حمص04030030889نظيرهعيسى عمران المحمود330610203310

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-01حمص04120088836كريمهمايا عامر محمد330710203311

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.2920150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-02حمص05050089307سوسننيرمين يوسف العلي330810203312
وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2256.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04200038253سميرهقمر شكري رمضان330910203313

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010861249سوسننيفين شريف سالمه331010203314
المعهد معهد1984-04-01حمص04080006019ملكهكاثرين نادر القاسم331110203315

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال63.2020060

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

ثانوية ثانوية1979-02-20حمص04140038848نزههمرمزان زكي وسوف331210203316

زراعية

وزارة التجارة الال875.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد الال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-22الالذقية06110055445نسيبهلقاء غسان احمد331310203317

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-21حمص04010172917شهرزادغانيه حسن السالمه331410203318

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-27حمص04040014258نظميه قاسمعنايا علي سلوم331510203319

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-07-01حمص04140028782رمزيه سالمحوريه محمود السالمه331610203320

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة نعمال65.5020200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدل115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التعليم العالي الال1392.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-26حمص14040095256حنانيارا نايف ملحم331710203321

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-06-04حمص04220052827هدىسمر محسن الجمال331810203322

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي نعمال71.1520160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-12حمص04040021323ثرياهشام علي خليل331910203323

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

يارا موسى اسماعيل 332010203324

الخليل

وزارة التجارة الال520.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-02حماه05010425956عال

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حمص04030058181اماثلكنانه بسام فندي332110203325

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-15حمص04010725549فوزيه ديبسراب عبد الرحمن ديب332210203326
عامل صيانة وزارة الصناعةالال2889.0020152ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1997-03-16حمص04010630485رجاءشعبان محسن بربوره332310203327

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-14حمص04040021119ثرياداليا علي خليل332410203328

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1985-07-01حمص04220006162عليهلبانه عساف العساف332510203329

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.7020050علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-18حمص04060034745فاديهمريم ابراهيم العلي332610203330
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-02حمص04040017512سميحهنرمين محسن شاهين332710203331
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1892.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10حمص04030030038سماهر سلمةسلمان محمد الصالح332810203332

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال268.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-05حمص04060020886امنهأماني مطيع العلي332910203333

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة268فني طحن

المشغل 

الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1555

وزارة التعليم العالي الال2422.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-13الالذقية06110018741اميمهغزل احمد سعيد333010203334

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-12حمص10150008269مريم اسماعيلارتسام عزيز محمود333110203335

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04230003452رغداءإسراء غسان تقال333210203336

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1772.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-30حماه05050140524دعدنغم ابراهيم جحي333310203337

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-27حمص04030009076بديعهملك صبحي ياسين333410203338
وزارة 235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-16حمص05050140527دعدضحى ابراهيم جحي333510203339

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-27حمص04010578758ريني بدورريم حبيب بدور333610203340

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال67.4220180مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االتصاالت الال151.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-16حمص04030031269رسميه الموسىدارين احمد االحمد333710203341

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال129.0019970علميثانوية عامةثانوية1976-05-20حماه05050161666فريحههيام عدنان باكير333810203342

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية127

المعهد معهد2000-11-05حمص04230015195ميهتافعبير علي بلول333910203343

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال75.0620200محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حمص04190085603حفيظهحال عبد الكريم قاسم334010203344

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2506.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04060028226وعدلوتس ايمن الجاني334110203345

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1548

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال281.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-05-01حمص04050017168سيجرصفاء ميكائيل ادريس334210203346

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل266فني خراطة

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2192.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-12-29حمص04010751632صباحمريم عبد مناف ابراهيم334310203347

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2431.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص04040033322يسرى بالللينا جودت حمد334410203348
أمين مستودع وزارة الصناعةالال248.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-07حمص04010529301ناهدرؤى صائب صابرين334510203349

المشغل الميكانيكي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة321

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

وزارة االتصاالت الال175.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حمص10170001665فاطمههناء رمضان ديب334610203350

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2138.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-07حمص04010462317شمسهنور عبد المعين الحسين334710203351

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-11-16حمص04190029611غاديةفهد معن العيروطي334810203352

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال67.0420182تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة1892معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

المعهد معهد2000-06-18حمص04010628735وفاءساره فريد اليوسف334910203353

التقاني 

التجاري

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاعالال69.6320210محاسبة

وزارة التجارة الال263.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-22حمص04120031318حاجهساميه ابراهيم العلي335010203354

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد الال1813.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-23حمص04040026032وداد الحسينوالء ابراهيم الميالد335110203355

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04010529294ناهدهند صائب صابرين335210203356

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010751623صباحغزل عبد مناف ابراهيم335310203357

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-25حمص04020003759نزيههاروى سيف الدين المحمد335410203358

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال243.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-05-16حمص04190060898ليلى باللجوليت ناصر االسود335510203359

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد2001-01-17حمص04060026917راميهكنانه منذر الجبلي335610203360

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال72.2420210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

المعهد معهد1992-01-01حمص04130024360اميمه ابراهيمدنيا مخائيل لفلوف335710203361

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة وزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.0320110

أجهزة طبية

1005

أمين مستودع وزارة الصناعةالال230.0020000الكترونثانوية صناعةثانوية1980-01-06حمص04010025737رجاءهيفاء محمود المحرز335810203362

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

عامل صيانة وزارة الصناعة327

الميكانيك

323

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-30حمص04190050773ليلى باللبريجيت ناصر االسود335910203363

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

عامل صيانة وزارة الصناعةالال3187.0020160تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1997-07-01حمص04010654763الهامعلي حسن الناصر336010203364

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة268فني طحن

صيانة

329

وزارة االتصاالت الال111.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-11-15حماه05190034091حمامهيسرا علي سلمان336110203365

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1608.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04040021634ابتسامجابر عزيز الموسى336210203366

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010264875حنانمروة نبيل المنال336310203367

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة الماليةالال81.3320180

المحلية والبيئة

8مساعد فني
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وزارة االقتصاد الال1340.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04040026078وداد الحسيننوفا ابراهيم الميالد336410203368

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1976-03-02حمص04010809241ليلىوصال فاروق محلي336510203369

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال63.8319970

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال1593.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-29الالذقية06120003837هيامآيه سمير عبود336610203370

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1505.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-29حمص04040025067لينانرمين محمد طراف336710203371

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1988-08-23طرطوس10110002897سورياعال نديم علي336810203372

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال61.8520100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الهيئة المركزية 64منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

17منشئ

وزارة النفط والثروة الال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حماه05190033920نورهغنوه نضال سلمان336910203373

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال232.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-25حمص04010053350ميمونهرشا مصطفى زعيتر337010203374

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-04حماه04140031534نعيمهلميس يوسف احمد337110203375
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-18طرطوس10100031527فريزهرنيم حاتم مسعود337210203376

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-23حمص04120080518كوكبماجده ايمن سقور337310203377

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29حمص04010012376نجمهحسن احمد دومان337410203378
المعهد معهد2000-02-29حمص04011149403غصون العليمرح عدنان الجاني337510203379

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال79.1720200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع308مراقب زراعي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-12حمص04010880729غازيهماري عبد الرحمن التامر337610203380

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال140.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه04140031902نعيمههنادي يوسف احمد337710203381

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1969.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-08-01حمص04040019534سحرخزامه علي حسن337810203382

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت الال2415.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-22حمص04010424428فاديةزينب وائل العبد هللا337910203383

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1992-06-15حمص04010275396عزيزهعماد الدين مرشد خضور338010203384

والتمديدات

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال270.0020106

بخارية

عامل ميكانيك وزارة الصناعة328

صيانة

عامل صيانة وزارة الصناعة329

الميكانيك

323

المعهد معهد1990-07-13حمص04010365362ندىابراهيم غسان اليوسف338110203385

التقاني 

الصناعي

1913معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال71.89201110ميكانيك مركبات

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-18حمص04040032283جميلهحسنه سلمان حمدان صالح338210203386
وزارة الشؤون الال161.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-03-02حمص04190028794خضرهنهله شهير علي فاضل338310203387

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1489.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-14حمص04010777565رناحنان علي السليمان338410203388
وزارة االدارة النعم1691.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-05حمص04220003022فاتنمي اكثم ميالد338510203389

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 18محاسب

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2358.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حمص04120052388عائدهريم رضوان جفول338610203390

والتجارة الخارجية

128كاتب

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1995-09-02حمص04010787493وصيفةابراهيم اياد العيسى338710203391

المركبات

وزارة التجارة الال4099.0020130

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة272فني نجارة

ومراجل بخارية

328

المعهد معهد1995-01-01حمص90040013047سمرسميرة مرعي حميد338810203392

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال71.1720140شبكات حاسوبية

المعدنية

وزارة االقتصاد 38فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

وزارة التعليم 126

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

محمد علي محمد زين 338910203393

الصالح

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1320.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04180052922رضيه

المعهد معهد1981-01-09حمص04010126538هنافرزات هيثم اسعد339010203394

التقاني 

الصناعي

1922معلم حرفةوزارة التربيةالال74.6020020سباكة ونماذج

غرام محمد سعيد عباس 339110203395

خنسه

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حمص04020001259حفيظه

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04130055385هديهريم محسن محمد339210203396

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010264789أديبهإسراء حسام المنال339310203397

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.0420200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

226كاتب ضبطوزارة العدل519

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-13حمص04050009109نوالوالء عبد الرحمن الناصر339410203398
وزارة الشؤون الال1712.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04010274700سميههبه خالد الخضور339510203399

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04120038893فاطمهمصطفى عباس محمد339610203400

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-10حمص04020001306فتاةديمه نبيه خنسه339710203401

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1688.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الالذقية06050021772ياسمينزينب شعبان عباس339810203402

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-04حمص04040019644جنيتمارلين حسن ابراهيم339910203403

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1986-04-12حمص04220063796عزيزه الحيدرمنتهى سليمان المصال340010203404

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5220090إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

المعهد معهد1995-08-20حمص04010845631حناننجوى محمد النجيب340110203405

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.0220180طب طوارئ

وزارة االتصاالت الال1486.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-06حمص04010117909تغريداوديت راكان الصالح340210203406

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-25حمص04040027796سوريامرام عبدو اللطيف عباس340310203407

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3623.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-02-18حمص04010800761ختامحسنه حسن حبوس340410203408

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 262محاسب مواد

المحلية والبيئة

315كاتب ماليوزارة النقل10جابي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04050009121نوالسها عبد الرحمن الناصر340510203409
وزارة التعليم العالي الال2483.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-07حماه05170019661داللعائده رسالن علي340610203410

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

المعهد معهد1997-03-14حمص04220005079سهامعال نزيه العقده340710203411

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال75.6020180

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاع302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-20حمص04030062730نوالمارلين محمود حيدر340810203412

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-16حمص04010191206منالعمار عبد المجيد العبد هللا340910203413

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال188.0020076علميثانوية عامةثانوية1988-03-08حمص04010386634منيفهبهاء الدين نزيه السكري341010203414

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1985-09-17حماه05190006613نجوديوسف احمد احمد341110203415

التقاني 

الصناعي

1916معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالنعم64.18200512ميكانيك مركبات

المعهد معهد2000-12-17حمص04220082197سهام االبراهيمرنا نزيه العقده341210203416

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.1720210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التجارة الال2706.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-30حمص04130053328فوزيهرهام نزيه علي341310203417

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت الال2027.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حمص04140009336محاسنجمان احمد علي341410203418

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04130053277فوزيهحنان نزيه علي341510203419
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10حماه05010301603عزيزةامل منيف خلوف341610203420
وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02طرطوس10100013363محاسناروى سلمان خليل341710203421

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1882.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-11حمص04220027400رويدهيارا ابراهيم المحمد341810203422

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-15حمص04190057096جهيناكرستين حسين االبراهيم341910203423

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال334.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-16حمص04220055155فلايرربا احمد الجمال342010203424

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-14حمص04140014714لوزهبشرى رامز سلوم342110203425

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-27حمص04190106705هالصبا حيدر خضور342210203426

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.3520210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم العالي نعمال195.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04060023866صباحديانا عبد العزيز اليوسف342310203427

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال3574.0020152تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1997-05-31حمص04030021599شمسيهاحمد ياسين احمد342410203428

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة271فني ميكانيك

صيانة

329

وزارة التعليم العالي الال133.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-08-21طرطوس10160140802فاطمهريم جودت رمضان342510203429

والبحث العلمي

320عامل فرزوزارة الصناعة317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2012.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حمص04190068439فاطمهماجده احمد الدنكاوي342610203430

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-26حمص04030015100ميادهزينب علي الكاسوح342710203431

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04010531584يسرىرزان سمير القج342810203432

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال80.2520190

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة الشؤون 115

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 65منشئ رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة االتصاالت الال2147.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010066749هناءهال عبد الناصر الدباس342910203433

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال158.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-07-24حمص04190058291فاطمهندى غازي العلي343010203434

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1359.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-07حمص04010138787هيامرغده فؤاد الحسين343110203435

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1460.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04010225783فوزهرانيه ثاني الحسين343210203436

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010264881حنانصفا نبيل المنال343310203437

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 323فني كمبيوتروزارة المالية227كاتب ضبطوزارة العدلالال73.7020190

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

المعهد معهد1998-01-01حمص04130039162راحيلهيلين غصن باظه343410203438

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال66.1220180

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل1889معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال226.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-08-24حمص04220006238ملكهجوليت هالل العقده343510203439

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-18حمص04190018074فاتنجمانه صالح بركات343610203440
وزارة التعليم العالي الال2300.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10090149343اميمهنور مفيد زود343710203441

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-18حمص04140046122طلوعلي سعيد درويش343810203442
المعهد معهد2001-01-20حمص04140044304مارلين العاموديريم مصطفى سلمان343910203443

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.0320210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد2001-06-01حمص04130039178راحيللوسيانا غصن باظه344010203444

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.2320210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

226كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة االتصاالت الال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-01حمص04010821608وصفيهميسون صالح ايمرلي344110203445

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2738.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01طرطوس10090149345اميمةريما مفيد زود344210203446

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120128376لوريناحنان علي السماك344310203447
فاطمه الزهراء وليد 344410203448

الكناوي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04200047165هاجر المحمود

ثانوية تقنيات ثانوية2002-01-15حماه05170051669داللعلي رسالن علي344510203449

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2757.0020190

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-24حمص04020002641باهيهرامية محمود أحمد عبود344610203450
وزارة االدارة الال178.00200810علميثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10240018512دعدعمار فؤاد اسماعيل344710203451

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1986-03-15حمص04030002608خديجهزينب محمد االبراهيم344810203452

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال70.3020080

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-19حمص04010209199نجاحفاطمة ديب الجوراني344910203453

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1893.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-27حمص04010752775وفيقةغزل امين الجوراني345010203454

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0019950علميثانوية عامةثانوية1978-01-12حمص04020006095سعده الخلوفمنال محرز خلوف345110203455

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1976-02-01حمص04080011981موزهورده علي عفوف345210203456

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال62.0419970

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة النفط 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-25حمص04200047001عائشهرنا جميل الجربا345310203457

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1978-02-22حمص04190053541امونمحمد نور عبدالخالق مراد345410203458

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال61.9519990إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

مروه محمد علي 345510203459

الخابوري

وزارة االتصاالت الال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10حمص04010835612براءه

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال133.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04120032005وهيبهسونيا ناصر مرعي345610203460

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حمص04220052833الهام جحاحنان علي العجي345710203461
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030035421ليلىكمال عادل ريحانه345810203462

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1932.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05050148464ندوهيارا زيد السليمان345910203463

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

عامل كهرباء لحام وزارة الصناعةالال248.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-03-21حمص04120065412فريزهمهند ياسر نصار346010203464

وحدادة

وزارة التجارة 326

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1550

المعهد معهد2000-10-15حماه05150048186اغراء الخضرمحمد غياث ملحم346110203465

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاعالال75.3320200تقنيات إلكترونية
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حمص04120004253وزيره عبد هللاحميده علي عبد هللا346210203466

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2296.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-09حمص04060019440هيامنها خالد المرشد346310203467
1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال264.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-09-10حمص04040019137سعدهحيدر محمد نادر346410203468

وزارة التجارة الال277.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حمص04030004615فوزيهفضه محمد لووش346510203469

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2399.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04060020689هيامساره خالد المرشد346610203470
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال1975.0020144علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04140025463سحربالل رياض خضر346710203471

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1986-01-25حمص04060027061نور فرحباسمة وحيد بطيخ346810203472

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال65.3120060كيمياء صناعية

السكر

340

عامل فني وزارة النقل500مساعد فنيوزارة الدفاعالال246.0020062ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-30حمص04060009126أميرهتحسين ياسين الصارم346910203473

ميكانيكي

أمين مستودع وزارة الصناعة312

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2356.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04030016462ناجيه الخضرربا يوسف الخضر347010203474

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20حمص04120080509كوكببشرى ايمن سقور347110203475

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-02حمص04030038255عدنسامي غسان سعود347210203476
وزارة االتصاالت نعمال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04030034527هدىنداء علي حمدان347310203477

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الموارد الال1567.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170055329رغدةبراءة ياسر الطويل347410203478

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

المعهد معهد2001-02-12حمص04010043393فاديةفيفيان رامح ابراهيم347510203479

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال78.5320210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1515.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-24حمص04080025867سحر الخضريمان محمد معروف347610203480

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-01-01حمص04220048952مريم ابرشعلي محمد اليونس347710203481

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال66.7020182آليات

المعدنية

وزارة النفط 103رئيس وردية

والثروة المعدنية

306عامل فنيوزارة الصناعة104رئيس وردية

ثانوية ثانوية1991-06-01حمص04010719687داللليليان غسان رومية347810203482

زراعية

وزارة التجارة الال314.0020090ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30حمص04120066364يمنكوكب احمد االحمد347910203483

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01حمص04220040468يمنىريم فيروز الغانم348010203484

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-24حمص04130042812منىنسرين توفيق سليم348110203485

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-07-12حمص04010941198فاطمهيارا منير ادنوف348210203486

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاع310أمين مستودعوزارة الصناعةالال82.3920200محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2181.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010600165امليارا هيثم سليمان348310203487
243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1839.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حمص04010004652عليارشا احمد العلي348410203488
المعهد معهد1994-01-01حمص04220052727فردوسمحمد نصر السلوم348510203489

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربيةالال71.5020150ميكانيك مركبات

المعهد معهد2000-08-01حمص04120050537اميرهمايا عبدالكريم ناصيف348610203490

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال75.0620210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04030051944نوالعبير غانم شعبان348710203491

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-02حمص04010286455شعيلهثائر زهير عقربة348810203492

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04030051907نوالسوزان غانم شعبان348910203493

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-09طرطوس10170016481رائدهميس سيف الدين علي349010203494

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1974-04-08حمص04140039537وهيبهسناء فارس سليمان349110203495

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.6319950انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

المعهد معهد1994-04-01حمص04010112456هدىمحمد يوسف القباقلي349210203496

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةنعمال71.9620154ميكانيك مركبات

وزارة االدارة 239كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-08حمص04020016332خديجهحسن احمد حاج حسن349310203497

المحلية والبيئة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1007جندي اطفاء

وزارة الشؤون نعمال1802.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-13حمص04220067073ملكهلونا عيسى السليمان349410203498

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-31حمص04010424463نبيالمرام نضال المحمود349510203499

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال140.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-05-08حمص04220053784تقلهمياده عباس الراعي349610203500

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1998-03-31حمص04010423520ميساءغفران حسن االحمد349710203501

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.2420210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم العالي الال1751.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04220042587حنان العلوشرهف طالب قمريه349810203502

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

51قاطع فاتورةوزارة التربية18محاسب

المعهد معهد1998-01-02حمص04080005058هاالحسين احمد الخضور349910203503

التقاني 

الصناعي

1883معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال66.4020180تحكم آلي

وزارة الشؤون الال219.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-23حمص04220006860ناديهلبانه محمد الموسى350010203504

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-07-18حمص04190085806خيريهصفاء عيسى صطوف350110203505

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال78.3520060

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حمص04011055823سوسنمايا سليمان اليوسف350210203506
المعهد معهد2000-05-08حمص04030007767سلمه خليفهالهام هيثم خليفه350310203507

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال65.9220200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

8مساعد فني

ثانوية تقنيات ثانوية1998-04-19حمص04230004331شمسةريم سلمان الحسن350410203508

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3432.0020160

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة الشؤون الال2084.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-05حمص04030014610رجاء الرستمامجد احمد العبد هللا350510203509

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-19حمص04120088883دارينجودي محمود غريب350610203510
وزارة التعليم العالي الال198.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-03حمص04040019653جنيتمحمد حسن ابراهيم350710203511

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الموارد الال1819.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-01ريف دمشق03280100637جميلهمي عبد الحليم الرفاعي350810203512

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2087.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حمص04010623389فوزهنهى محمد العطيه350910203513

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-08-25إدلب07030034970رجاءسكينة موسى زين351010203514

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال66.0020170صيدلة

المعهد معهد2000-01-02حمص04040032539فيروز حمادآيه محمد الحسن351110203515

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال69.1020190

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-07حمص04020016335خديجهحسين احمد حاج حسن351210203516

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1412.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010401200فاديامنار محمد بالل351310203517

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3714.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-08-10ريف دمشق03280013735جميلهمايا عبد الحليم الرفاعي351410203518

إصالحات عامة

325

وزارة الشؤون الال1559.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-08حمص04010627269اروىمايا باسم الدندشلي351510203519

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال268.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-30حمص04140015535سمرماري امير رستم351610203520

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

المعهد معهد1979-01-20حمص04010540033هيامدانيه توفيق النجار351710203521

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.6320000بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-23حمص04130054752ظبيههناء حكمت حسان351810203522

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-08-01حمص04010699454نداءفاطمه عبد الجليل كيشي351910203523

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال86.4020210صيدلة

360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04020009331رسميهطارق مصطفى محسن352010203524
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-27حمص04020026113علياياسمين مالك العبد هللا352110203525

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-20حمص04170030318نجمهنور الهدى حسين الفارس352210203526

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-20حمص04120076961عواطفمكيه بديع الحالق352310203527
وزارة التجارة 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال256.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-06-27حمص04140000331امينهنائله نوفل ابراهيم352410203528

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

المعهد معهد1979-04-07حمص04220019183نظمية بلولحنان بدر العلي352510203529

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال59.3220050سكرتاريا

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

84عامل حاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04080001691مركزانميرنا عمران العباس352610203530
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-01-26حمص04010318382بدريهياسمين عمر حيشيه352710203531

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.6720200إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

رنا عدنان الحوراني 352810203532

المناع

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-07-22حمص04180004515سميره

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2086.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حمص04140034161داللختام محمد علي352910203533

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2055.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02حمص04140039548سناءنغم نجم الدين سليمان353010203534

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2272.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-28حمص04220016070نجود معروفريم يوسف معروف353110203535

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1637.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04050034656حياةمياده جمعه الدرويش353210203536

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-17حمص04140018497رنانتالي نائل ابراهيم353310203537

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-09-03حمص04140005124بلسمرهف احمد هزيم353410203538

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال63.3120210تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

عامل لف وزارة الصناعة1037

المحركات

335

نور عبد الخالق عرابي 353510203539

النجار

المعهد معهد2000-07-04حمص04011143683سمر شلب الشام

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال78.0820210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-04حمص04040020842اديبه موسىوئام ايمن عبدو353610203540

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2469.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-01حمص04010329249ختامهناء باسم الخضري353710203541

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

عامل مراقبة وزارة الصناعة327

محطة الديزل

330

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2532.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04010457829نزيههمايا تامر العكيلي353810203542
وزارة الشؤون الال1480.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04050029037عبيرسيدرا محمد الناصر353910203543

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1997-01-10حمص04180061401نوفهخضر فاضل مصطفى354010203544

التقاني 

الصناعي

1914معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0320180ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20الحسكة08090236996خديجه رحالنيفين فريد محمود354110203545

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-10-01حمص04220058475نسيبهورود سهيل مسعود354210203546

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.3220210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

ثانوية ثانوية1978-12-25حمص04140013603سكينهفادي حسن ادريس354310203547

زراعية

وزارة التجارة الال783.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال1540.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04230028169نظميههيماء كفاح الجوراني354410203548

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل صيانة وزارة الصناعةالال283.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1984-05-10حمص04140044055حليمهنبيله ابراهيم ناصر354510203549

الميكانيك

أمين مستودع وزارة الصناعة323

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة االتصاالت 241كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-09حمص04070021375فهميهسمر سمير الرويشدي354610203550

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-06-05حمص04190023476اميرهلبنى خليل الدنكاوي354710203551

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حمص04080026855رفعا السلومكارولين عيسى العيسى354810203552
المعهد معهد1986-05-31حمص04140030590وزيره خليلرماء نعيم حيدر354910203553

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال62.0420070كيمياء صناعية

السكر

340

المعهد معهد2001-06-10حمص04220055320سهاأسماء حسن النصر355010203554

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0820210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2179.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25حمص04030006589مجدلينمرح محمد الرسالن355110203555

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال1939.0020130علميثانوية عامةثانوية1987-01-10حمص04150026318حليمه سليمانمنال محمد محمد355210203556

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 27محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1991-04-25حمص04010921828سميرهاحمد عبد الوهاب عمران355310203557

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال86.1120112المساحة

طبوغرافي

وزارة النفط 314

والثروة المعدنية

مساعد فني وزارة النقل37فني

(طبوغرافي)

318

وزارة االدارة الال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-01حمص04080007361سمرهبراءه رفعات الخضر355410203558

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 17محاسب

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1911.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01حمص04011009268غانيهسالي محمد االسماعيل355510203559

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2267.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-11حمص04011163683كهربابتول محمد ايوب355610203560

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-25طرطوس10240010059لميسرهف رجب حسين355710203561
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2321.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-10حمص04070007788سهامميساء عدنان العزيز355810203562
وزارة النفط 500مساعد فنيوزارة الدفاعالال280.0019970ميكانيكثانوية صناعةثانوية1978-03-01حمص04060010031رسميهرامز علي الديوب355910203563

والثروة المعدنية

عامل فني وزارة النقل1022فني ميكانيك

ميكانيكي

312

المعهد معهد1997-12-25حماه05050158422سميره العثمانميالد محمد غنام356010203564

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1907معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال62.3620180

397 من 106صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-15حمص04220032749مديحهلينا فايز الخضور356110203565

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-07حمص04220039159منالمحمود بسام االبراهيم356210203566
وزارة الشؤون الال140.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04190052384امالروعة صالح محمود356310203567

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120116977هيام وسوفرقيه عدنان وسوف356410203568

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15حمص04220015993نجود معروفخلود يوسف معروف356510203569

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1429.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-25حمص04080026852رفعا السلومجوسلين عيسى العيسى356610203570

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15حمص04110018609نوالحلوم عبد الرزاق الحوري356710203571

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال190.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-11-01حمص04190153223اميرهبشرى احمد ونوس356810203572

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04020003147ابتسامهزار بدر عبد هللا356910203573

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة نعمال264.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-11طرطوس10010008377ثرياريما بسام اليوسف357010203574

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة الشؤون الال2692.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-03حمص04050000641نهودحال محمود الديب357110203575

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال1752.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-13حمص04230019390دياال العليعال محمود العلي357210203576

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-09القنيطرة14040081595نهىراميا كمال قاسم357310203577

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال261.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-09-01حمص04010989822صباعال ممدوح االسعد357410203578

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال1200.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-07حمص04010110664زكيهسليمان كاسر ابراهيم357510203579

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال2245.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-10حمص04170012532ريمامها حسن سالمة357610203580

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15حمص04170055593عائشهفاطمه سعود الرية357710203581

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1581.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-12حمص04030056132منارسالي اكرم الرضوان357810203582

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1624.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-01حمص04140040899وداد صالحليبيا نعيم محمد357910203583

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-15حمص04120045580زين الدار االسعدزاواة مصطفى سقور358010203584

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-13حمص04030060201رفعهلينا سليمان العبد هللا358110203585

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2654.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-25حمص04170083976منىعيسى محمود شاهين358210203586

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1371.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-01حمص04020087964فاطمهإيمان محمود العبد هللا358310203587

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1600.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حمص04040022371املهال أحمد محفوض358410203588

والتجارة الخارجية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-12حمص05160013400زلفهغيداء راسم حسن358510203589
499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04120036831خديجه عارفيجيانا حسن محمود358610203590
239كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-23حمص05170015503سهامنسرين نظمت اسعد358710203591
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-13حماه05200095212جهيدهصفاء سليمان العبدو358810203592
وزارة االتصاالت الال134.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04140040483نوفهكنده سليم كنعان358910203593

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2161.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-05حمص04040033943فادياالنا احمد سليمان359010203594

والبحث العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال1246.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04220058870نسيبه مسعوداميره سهيل مسعود359110203595

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال295.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-07-01حمص04120053140ليلىانتصار فاروق محلي359210203596

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

وزارة التجارة 274

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االتصاالت الال1489.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-31حمص04230023324انتصارذو الفقار هيثم الجوراني359310203597

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

237كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-22حمص04220071028عيدهمحمود عبد السالم محمد359410203598
وزارة التعليم العالي الال1821.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-05حمص04011034308سناءمحمد علي الرستم359510203599

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2267.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-23حمص04200073467ساميهرانيا علي الحمدان359610203600

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-01حمص04170081944بدرهزهرة خضر السليمان359710203601
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1782.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-08حمص04220058462نسيبه مسعودحال سهيل مسعود359810203602

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1297.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-17حمص04010876266رجاءقمر خليل اكرم359910203603

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1470.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-04-25حمص04010684096رجاءوداد خليل اكرم360010203604

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-21حمص04010405884سناءعهد علي الرستم360110203605

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال172.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010021121ابتساموسام عبد القادر علوش360210203606

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3375.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-02-13حمص04140005118بلسمهزار احمد هزيم360310203607

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-05حمص04140018087حياة محمودبشرى محمد علي360410203608

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04120036795خديجه عارفيسهام حسن محمود360510203609
وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-08-17حماه05010147034وردةصفاء رشيد الشقيف360610203610

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-08حمص04220024606سحر االبراهيمجواهر علي الربيع360710203611

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1440.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-21حماه05050156802سميرهصبا محمد غنام360810203612

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-02حمص04180053466نجاحسرى محمد الحسن360910203613

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1687.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-07حماه05170049506غفرانيارا مدحت احمد361010203614

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال146.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-10حمص04060010448اميره عليمنى علي البدور361110203615
وزارة االتصاالت الال1502.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-10حمص04220026163فلايرريم علي االدرع361210203616

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3115.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-10-06حمص04140018086ابتسام عليوالء نهاد علي361310203617

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل278فني الكهرباء

كهربائي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311

وزارة الموارد الال253.0020058حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1986-01-02حمص05060034366نعيمهحسن صالح السليمان361410203618

المائية

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع1550مراقب ورشة صيانة

وزارة االتصاالت الال116.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-13حمص04010351298فهميهرضاء عبد السالم التبان361510203619

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2425.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010140771سهامبشار احمد االسو361610203620
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال132.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20ريف دمشق03300004874نعيمهاحالم هالل الخليل361710203621

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1586.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-11حمص05030067390هدى الراعيروان أديب الراعي361810203622

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10حمص04140032748شمسه شبيبسوزان شفيق عباس361910203623
233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حمص04010600418هندلورين صالح جعفر362010203624
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-14حمص04140020853هناءعزاب عبد القادر عواد362110203625
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-26حمص04140032880سمارين عباساروى ثائر عباس362210203626

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2007.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-10حماه05070003673زلفههناء محمود الحبوب362310203627

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-04حماه05170014438حسننبيه محمد عبود362410203628

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال136.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-21حمص04140017836املباسم عبد اللطيف حسن362510203629
وزارة االقتصاد الال146.00200210علميثانوية عامةثانوية1984-02-26حمص04010387022نظيرهمحمد حسين الحسن362610203630

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1411.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04220093044غصونعبير موسى العجوز362710203631

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1471.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-02حمص04030060818مارلينهديل حيدر ابراهيم362810203632

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-09-29حمص04010589599ميساءهديل سامر الحمود362910203633

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال75.7620210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التجارة الال3227.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-05-18حمص04030015076ميادهفرح علي الكاسوح363010203634

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة التعليم العالي الال2028.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04200009107زبيدهمرح حسان الحسين363110203635

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1721.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05170017932ازدهارروان صادق مقصود363210203636

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04120072115جوريهمها عبدو جعلوك363310203637
وزارة الشؤون الال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-01-20حمص04010611216لميهسحر احمد عوده363410203638

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االدارة الال1641.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04150034532وئامميرا عادل خالوصي363510203639

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب
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المعهد معهد1996-06-18حمص04150023754اميمهجعفر غياث ابراهيم363610203640

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال71.0320180ميكانيك مركبات

وزارة التجارة الال375.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-05حمص04080024179غاليهرنا أحمد معروف363710203641

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2741.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-27حمص04010628818صباغفران ياسر جمعه363810203642

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التعليم العالي الال1815.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-05-18القنيطرة14040088113عفراءاليسار مكزون الشمالي363910203643

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة النعم310.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-10-11حمص04010876679هندسميه خضر المرعي364010203644

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حمص04010407082ركيناعال فيصل األسعد364110203645
وزارة التجارة الال343.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-01حمص04030063779رحيله الحسينرشا هاشم داود364210203646

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-01حمص04170014923كريمهمرح سليمان الحمدو364310203647

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1992-06-20حمص04220012466مريمنيال خيرهللا الشيخ364410203648

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال79.2220160

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01طرطوس10160061078رويدهكنانه يوسف غانم364510203649

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-27حمص04120109512روباعلي ياسر الرعوان364610203650

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-18حمص04010400251محاسننسمه صافي الرضوان364710203651

المعدنية

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1990-01-15حمص04120064626ابتسامعلي غنام حسن364810203652

التقاني 

الصناعي

1915معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال68.03201210ميكانيك مركبات

وزارة التعليم العالي الال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04150001818ناديهعال سلمان خليل364910203653

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-21حمص04030057947ميساءمريم عبد الكريم يونس365010203654

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة نعمال1732.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-08-15حمص04220063251رجاءخديجه حسن االسماعيل365110203655

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-20حمص04130068107هداريم علي حسان365210203656

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-23حمص04140023045امينهديما محمد الناصر365310203657

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1983-05-04حماه05180018763نداءوعد محمد حمود365410203658

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال68.6020030مطعم ومنهل

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال2922.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01حمص04140023051امينهيوسف محمد الناصر365510203659

إصالحات عامة

وزارة الموارد 325

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1551

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال2453.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-14حماه05030064892ريمغزل معتز الحسن365610203660

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1999-03-13حمص04120139355يسرىنغم محمد الخطيب365710203661

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.0620190طب طوارئ

وزارة التعليم العالي الال228.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-28حمص10270000854نجاحريم حسن حسن365810203662

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

عامل فني وزارة النقل1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3676.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-05حمص10160142108ندى سليمانتغريد ياسر احمد365910203663

كهربائي

311

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-01حماه05150064896سحرسراء فؤاد حبيب366010203664
المعهد معهد1997-05-26حمص04010698917هدىساره محمد زياد كيشي366110203665

التقاني 

الصحي

323مساعد فني أولوزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحة1003فني تخديروزارة الصحةالال73.1520180تخدير

وزارة التعليم العالي الال1814.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01حمص05080013864فاطمه ادريسفاديه حسين الحميد366210203666

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04040008487هناءبشرى يوسف سليمان366310203667

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-10-01ريف دمشق03010110701سوزانساندي محمد الحتاوي366410203668

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال61.3820170مخابر

المعهد معهد1974-09-10حمص04040002549رحيلهسميره سليمان شلهوم366510203669

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال62.1019970سكرتاريا

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 84عامل حاسب

المركزي

83عامل حاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال160.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-01حمص04170014924كريمههبة سليمان الحمدو366610203670

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال172.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-06حمص04010630454سميرههال محمد بربوره366710203671

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حمص04020026731بدريهنادين عبد اللطيف معروف366810203672

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-05-01الالذقية06100013265جيدامادلين عقل صالح366910203673

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة نعمال64.8220200عالقات عامة

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 84عامل حاسب

المركزي

83عامل حاسب

وزارة التعليم العالي نعمال1738.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-28حمص04010630489سميره بربورهرنا محمد بربوره367010203674

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال2354.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-16حمص04030000988ابتسامايهم علي بلول367110203675

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-15حمص04010573421فتاههمسه رضوان العباس367210203676

المعدنية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04030016814جميلهرباح صالح االبراهيم367310203677

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حمص04020065491مريممحمد ونوس المحمد367410203678
المعهد معهد2000-01-10الالذقية06110037067فادياغفران مأمون ناصر367510203679

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.5420190أشجار مثمرة

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال176.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حمص06020045383نوالعال يونس حطاب367610203680

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-01-05حمص04140002622ريماعبير جمال شعار367710203681

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0520200معالجة فيزيائية

وزارة االتصاالت الال1955.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04010996948سجيعهنهى علي حيدر367810203682

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1630.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حمص04011146187نصره عيسىمرام حسن علوش367910203683

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حمص04010840177يسرىلمى ياسين الحسن368010203684

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1999-08-17حمص04130041849صفاءسلمان صادق سليم368110203685

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.6220210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

1898معلم حرفةوزارة التربية337

المعهد معهد1990-09-06حمص04150025925لوداحسن جابر سالمي368210203686

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.8620130معالجة فيزيائية

وزارة االتصاالت الال2266.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-29حمص04030034556سيناء احمدجوليا هيثم العيسى368310203687

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2276.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-28حمص04140019513نعيمهسعيد محمد منصور368410203688

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-07حمص04010176015حنانرهف مفيد ابراهيم368510203689

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1983-03-25حمص04140025749نديمهدارين شحود شحود368610203690

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال64.6920030سكرتاريا

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

المعهد معهد2001-06-19حمص04010920438هناءأيه بشار الجهني368710203691

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال84.8220210

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة الشؤون الال1952.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-12-01حمص05040014562وردهبراءه فواز االخرس368810203692

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1991.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010014279مارسيلجيزيل محسن اسد368910203693

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2400.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-16حمص04010127399نوفهنرمين حسن الحبيب369010203694
وزارة االتصاالت الال2281.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-06طرطوس04010124931هدىابتسام توفيق العلي369110203695

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-25حمص04010148817زهرهبدور حسن القاسم369210203696

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

عامل فني وزارة النقل1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال275.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-06-01حمص04140013927سميرهمريم يوسف بالل369310203697

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد2000-01-24حمص04010626700روسياعبدالهادي موسى الحسن369410203698

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل226كاتب ضبطوزارة العدلالال69.2920201

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة االتصاالت الال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04010005003جانيتريم منيف الخالد369510203699

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-27حماه05170043353هدىبشره فؤاد ابراهيم369610203700

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04140023704صبا المصريسرور احمد المحمود369710203701
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت نعمال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-26حمص04130054165حوريهديانا مرشد اسد369810203702

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-12-04حمص04010110077نصرهوئام حسن علوش369910203703

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.0820100إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

228كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-18حمص04180073484الهامسناء احمد الطرشه370010203704
المعهد معهد1985-08-12حمص04150003243غانيهرانيه عيسى اسعد370110203705

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال67.0720060إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة التعليم العالي الال196.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010014274مارسيلمالذ محسن اسد370210203706

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-20حمص04060025658ناهيالرا نوري سليمان370310203707
وزارة التجارة الال3109.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-01حمص04120099192سماهررهف أسد محمد370410203708

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة الشؤون نعمال210.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04050017700بديعه العيدوعد يوسف ادريس370510203709

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

المعهد معهد1997-02-16حمص04220028247رضيه الحسنليليان أحمد العلي370610203710

التقاني 

الصحي

328مساعد فني أولوزارة الصحة321مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4620190تخدير

وزارة التعليم العالي الال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01حمص04030034223عزيزهغرام يونس العيسى370710203711

والبحث العلمي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-28حمص04010441559غازيهإلين يوسف خضور370810203712
وزارة الشؤون الال2470.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-04حمص04220004801سمرصبا نوفل النمره370910203713

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04010441494غازيهاسمى يوسف خضور371010203714
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-28حمص04120099149فتاةقمر زهر الدين محمد371110203715

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-10حمص04060036082ناهيكاتيا نوري سليمان371210203716
المعهد معهد1999-01-07حمص04220061801زينبحمزه يوسف علوش371310203717

التقاني 

الصناعي

1882معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال74.1520180تحكم آلي

وزارة االتصاالت الال2224.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010063298فدوهاريج بسام ونوس371410203718

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2166.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-10حمص04230017288انفصالعال نزيه خشيفي371510203719

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1626.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-17حمص04010446333وفيقهايه محمد ابراهيم371610203720

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة نعمال230.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-01حمص04050017699بديعهديانا يوسف ادريس371710203721

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 17محاسب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2186.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-23حمص04010446341وفيقهنور محمد ابراهيم371810203722

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االدارة الال188.0020107علميثانوية عامةثانوية1992-11-20حمص04120046804املعلي عدنان سعيد371910203723

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 16محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1966-06-05حمص12160014626شكريههزار ماجد الخوري372010203724

التقاني 

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

وزارة االقتصاد الال66.4119990

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االدارة 30

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

المعهد معهد2000-05-04حمص04010836275جهيدهرهام مطيع شيحه372110203725

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال64.2520200

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

المعهد معهد2001-01-10حمص04010516523محاسنرزان علي ناصيف372210203726

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.5920210

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة الشؤون الال2184.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-02-10حمص04120087238نسرينشازان محمود ترسيسي372310203727

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال248.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-08حمص04150005001لينداسمر سهيل ساطو372410203728

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال200.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-28طرطوس04050001902ربيحههال نجيب الحسين372510203729

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-28حماه05180012116آمالوصال محمود عيسى372610203730

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-18حمص04010643520غصونعال حسن االسعد372710203731

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-16حماه05030014809غادهنغم حسين الصالح372810203732
المعهد معهد2001-08-07حمص04220055035فتاهسامية موسى برهوم372910203733

التقاني 

الصناعي

1899معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال74.6720210تقنيات كهربائية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-20حمص04200032866فاطمهزينب محمد الحمود373010203734
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-23حمص04220036894سميرهابتسام حسن عاصي373110203735
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04180062040فاطمهمحمد احمد المرعي373210203736
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-07-13حماه05200093135مايازدشير حبيب نورالدين373310203737

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال61.6620200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال121.00200713أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-31حمص04230002599سهاماحمد رمضان االحمد373410203738

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1757.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04040033744علياندى بدر طعمه373510203739

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2103.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-16حمص05170048683فاديه المحمودديانا امير ابراهيم373610203740

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1547

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-21حمص04030023363منىشاديه علي االحمد373710203741
المعهد معهد1998-06-21حمص04010030277غزالهشروق رمضان مسطي373810203742

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال65.6820190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

المعهد معهد2001-08-21حمص04220053891عبيرساره محمد الراعي373910203743

التقاني 

الصحي

324مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.9220210تخدير

المعهد معهد1996-03-27حمص04150028002تغريدمرح علي سليمان374010203744

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5920180تقنيات كهربائية

وزارة التعليم العالي الال1585.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05170050257علياجومانة اسماعيل احمد374110203745

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04010817561هدىدعاء بسام الياسين374210203746

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط والثروة الال1802.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-21حماه05170048684زلخهرباب كنعان علي374310203747

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-08-25حمص04011149395نيروزسالي وليد عبد هللا374410203748

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال67.8520210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

310أمين مستودعوزارة الصناعة28

وزارة االقتصاد الال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07حمص04030037591غصونهبه دمر ادريس374510203749

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1816.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-05حمص04011032045سناء حسينبشار عصام الحموي374610203750

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية1997-12-10حمص04010881470حسنهمريم معال زهور374710203751

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3449.0020150

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1676.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030039664داللآيه هاشم نصور374810203752
ساندي عبد المعين 374910203753

الخضور

المعهد معهد2000-04-05حمص04220033569سعده الخضور

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.6220210صيدلة

وزارة التجارة الال372.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-15حمص04010079669املربا عبد اإلله العبدهلل375010203754

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة االقتصاد نعمال1784.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29حمص04230020135ختامريم يوسف علي375110203755

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد2001-07-11حمص04030062363ميدلينليليان فراس شحود375210203756

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.4820210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حمص04190023434منيفهجيداء صالح الناصر375310203757

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة نعمال278.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-09-09حمص04010161719رئيفهعبير حسن الطرشه375410203758

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل278فني الكهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-07حمص04140015049فاطمهمصطفى عبدو ناصر375510203759
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-17دير الزور09080255012سمرهعمارة محي الدين الزعيتر375610203760

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-04-23حمص04040032520فيروزاحمد محمد الحسن375710203761

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.8120174معالجة فيزيائية

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-14حمص04080006210فاطمهمها خضر السليمان375810203762

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04140014403نهلهرنا منهل علي375910203763
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01حمص04120093524فاطمهرغد حيدر عبد هللا376010203764

والتجارة الخارجية

235كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2001-04-17حمص04030062361انتخابدعاء هاشم الناصر376110203765

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.5420210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

محمود عبد اللطيف عبد 376210203766

القادر

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01حمص04180015184مريم

المعهد معهد1995-01-30حلب02320144651ناديه زهرةرهف محمد ياسر الهالل376310203767

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال81.7120170عالقات عامة

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة التعليم 84عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

489منشئ

وزارة االتصاالت الال1682.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04230015613غزالهبشرى فايز الديب376410203768

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حمص04030051630تركيهمحمد فؤاد كول علي376510203769

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-03-01حمص03120056009مهامضر محمد يزبك376610203770

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1902معلم حرفةوزارة التربيةالال59.9320200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1312.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-12حمص04010577511صباحعال سامر عبدو376710203771

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-02-15حمص04220042589منيرهجعفر محمد العبد هللا376810203772

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال60.2520211تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1900معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حمص04120098651دوالتلبيبه محمود حنجور376910203773
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25حمص04080029738عزيزهأمل موسى السيد377010203774
وزارة التجارة الال267.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-10حمص04030011843خضرهعبير احمد الزير377110203775

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات وأجور 

و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

ثانوية ثانوية1990-10-30حمص04220043228رؤىرنيم سامي العقده377210203776

زراعية

وزارة التجارة الال407.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1992-12-31حمص04010379322نزيهاحسن عيسى رزوق377310203777

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3520161تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

المعهد معهد1995-06-19حمص04020011279سميرةمحمد حسين حماده الغربي377410203778

التقاني 

الصناعي

1872معلم حرفةوزارة التربية1874معلم حرفةوزارة التربية1875معلم حرفةوزارة التربيةالال70.5320162تقنيات إلكترونية

المعهد معهد1990-01-01إدلب07030032949فريدة حاج صالحبسمة علي حاج صالح377510203779

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.1720110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حمص04150017439جمانهمرح شوكات علي377610203780

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04140025238نجاحوعد حسن العبود377710203781

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-10حمص04010601294بدريههيام ابراهيم العباس377810203782

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1996-01-18طرطوس10170012194فداءوسام موسى ديوب377910203783

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال80.5720210مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد خريج  وزارة الصحة253مدقق

معهد

وزارة الزراعة 320

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة االتصاالت الال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حمص04030032996سهامهبه فيصل الرستم378010203784

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-09-19حمص04140046484خالديهجوليت اسامه طرحه378110203785

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال79.8120200

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

وزارة التعليم 1038

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2663.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-29طرطوس10170010113انصافمروى رمضان حماده378210203786
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120077414يسره عباسآيه مدين عباس378310203787
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04120061702تمامنجالء ابراهيم نصار378410203788

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال239.0020068حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1987-09-08حمص04120055660كفىحسن محمد عمر378510203789

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 275فني حدادة ولحام

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام

وزارة التجارة 1033

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

وزارة الشؤون الال142.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-27حمص04140017211جوليانتلين محمد زاهدي378610203790

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1994-03-03حمص04120095921خديجههزار محرز الطويل378710203791

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.7720130صيدلة

المعهد معهد1975-08-20حمص04010939307سعادفاتن جهاد غريب378810203792

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال53.8319970

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-19حمص04220008026مريمحسن علي ابراهيم378910203793

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04030056554رحابدارين حسن العبد هللا379010203794
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال154.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-06-18حمص04220004584عبيرنور سمير خضور379110203795

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

232كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020013أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-01حمص04020085258زهريهعروه عبد الباري الصالح379210203796
ثانوية ثانوية2003-01-11حمص04220053807دارينهديل فادي الراعي379310203797

زراعية

وزارة التجارة الال2620.0020210ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1670.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120060599رناامل علي صارم379410203798

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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المعهد معهد1986-01-10حمص04030039325نوالنسرين عبدالحميد العمر379510203799

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال70.4020070

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التجارة الال290.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-10حمص04230020965فلايرريتا ممدوح الحموي379610203800

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1991-01-25حمص04040006837غصونلودي سمير صليبي379710203801

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1895معلم حرفةوزارة التربيةالال70.3420110تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة االقتصاد الال169.0020002أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-02حمص04230009754خيريهوسيم رزق الراشد379810203802

والتجارة الخارجية

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-04-02حمص04180021964رضيه الشيخ عيسىشيماء شحود بدوي379910203803

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال71.7720210

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-25حمص04140035108عليانهاد منير درويش380010203804

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال2564.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-15حمص04120061894معانيديانا ناصر شقوف380110203805

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التجارة الال242.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-01حمص04010758815محاسنايمان احمد اليوسف380210203806

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 234كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حمص04230008776امالرهام فاروق ابو ورده380310203807

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال240.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-10حمص04120077400مهى عباسهديل رامز عباس380410203808

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

274

وزارة التعليم العالي الال1401.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حلب02420030814ذهيبهلميس خالد علي الحجي380510203809

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2480.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-14حمص04011119887فاتنآيه محمد سليمان380610203810

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2404.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010927067ميلياعفراء حامد حسن380710203811

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال147.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-12-01حمص04080029065أديبهسميره علي العزيز380810203812

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1710.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-15حمص04180035208فاطمه حمزهدعاء عدنان حمزه380910203813

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

عامل صيانة وزارة الصناعة1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3592.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-02-03حمص04010790903غادهيونس ابراهيم حسيان381010203814

الميكانيك

323

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-20حمص04010290083صفاهنا عبد الحليم عجم381110203815

والتجارة الخارجية

128كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2339.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-15حمص05150046027نادياهبة محمد فرج381210203816
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-30حمص04120089105هنديهرهف علي العلي381310203817

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1993-04-12حمص04220007139تماسيل سعديعال مطيع كيسين381410203818

التقاني 

الصناعي

502مساعد فنيوزارة الدفاع1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6520150تقنيات كهربائية

وزارة التجارة الال270.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-03-05حماه05090015017نديمهسوسن حسن الدربولي381510203819

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 257بائع

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 99

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة الشؤون الال160.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140055353جولياحنين محمد زاهدي381610203820

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1748.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-28حمص04180035057هناءبشرى ياسين حمزه381710203821

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حمص04140031547ليلىمحمد بهاء رضوان احمد381810203822

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1995-07-17طرطوس10160122161يسرىرؤى يوسف اسماعيل381910203823

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

1888معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال81.7220170

وزارة االتصاالت الال125.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-11-01حمص04120074354منالياصفاء علي حالل382010203824

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة االتصاالت نعمال1941.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10دير الزور09030001511شهرزادمنار طه الحناش382110203825

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-16حمص04010002310ابتسامضحى عبد الكريم عباس382210203826

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال155.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-11حمص04140026262سهامجنان محمد سعد الدين382310203827

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

318عامل طبخوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1995-03-11حمص05130021311ضعن الحسنمها راغد قزازو382410203828

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.0520170مخابر

المعهد معهد1998-01-02حمص04010199484بدريهيحيى رمضان ابراهيم382510203829

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3020183ميكانيك مركبات

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1777.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-24حمص04040031496رنجسهيفاء ممدوح محمود382610203830

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-16حمص04140010104رغيدهفرح جرجس علي382710203831

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.2020210معالجة فيزيائية

وزارة التجارة الال259.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01طرطوس10010004072ابتسامدياال محمد اسمر382810203832

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة الشؤون 316عامل تقطيروزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1728.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-11حمص10160075251مناهلآيه زياد ميهوب382910203833

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال239.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-31حمص04010656789نشيدهرؤى حسين ابو حسيان383010203834

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1979-04-25حمص04030058211مها شيحهميرفت علي االحمد383110203835

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال61.8720010المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1592.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010499668ريناساره غدير المربعي383210203836

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2603.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-19حمص04010457669غصونآيه أغيد العباس383310203837

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة نعمال330.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حمص05100036123حسنهأريج حيدر علي383410203838

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االتصاالت الال3717.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-08-07حمص04011029040داللنادين نبيل الكردي383510203839

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1998-11-06حمص04150021479جهيدهيانا احمد العلي383610203840

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال73.7120180تقنيات كهربائية

المعهد معهد1999-04-15حمص04140043143كوثر محمدجميل احمد ملحم383710203841

التقاني 

الصناعي

1914معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال62.4920190ميكانيك مركبات

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2505.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-21حمص04010449094هولنداميرنا محمود مالطو383810203842
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-07حمص04040015557ثريهعائده صالح الخالد383910203843
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2281.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20حمص04170017058تغريدالين محمود اسماعيل384010203844

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1817.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10حمص04130056085حياةريهام حسن برو384110203845

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1974-02-10حمص04220065894امينهزكريا حسين الناصر384210203846

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.4719970انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال2465.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04140023050أمنيههبه محمد الناصر384310203847

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص04130040152ازدهارمجدلين مصطفى خليل384410203848

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال256.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-10حمص04010903623فدوىناهد محمد فاضل384510203849

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد2000-01-01حمص05150110415الهاممحمد عز الدين االسكندر384610203850

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة نعمال65.1820210كهرباء

المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

307عامل فنيوزارة الصناعة102رئيس وردية

وزارة التعليم العالي الال1992.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-04حمص04120094419حوريهفاطمه احمد العلي384710203851

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1367.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-30حمص04020064628انتصارغيداء اسامه الشيخ سليم384810203852

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1982-09-10حمص04050015735اسمهانياره عبد الكريم عروق384910203853

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال66.6320020المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

ثانوية ثانوية1984-10-20حمص04060004154سميعهسحر ابراهيم الخليل385010203854

زراعية

وزارة التجارة الال351.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02حمص05170045156هويدهأيه انور سليمان385110203855

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1992-04-01حمص04090010551سميحة اليوسفمالك عماد اليوسف385210203856

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال78.5720130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال220.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04020001565نوفهريم عدنان ونوس385310203857

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1727.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-14حمص04010054670غازيةبشرى محمد الكنجو385410203858

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-03حمص04170011445أمنهعائشة خضير خطاب385510203859

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 504مساعد فنيوزارة الدفاعنعمال279.0019950خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1978-01-01حمص04010491184منتهىسليمان محي الدين بدران385610203860

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

عامل ميكانيك وزارة الصناعة276

صيانة

329

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04220022640بدريهاسامه نمر المصري385710203861

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال112.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04040025684فوزيهسراء رئيف محمد385810203862

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال1678.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حمص04140054484سندسالرا محمد شاهين385910203863

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1859.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010009886تغريدديما يوسف الديوب386010203864

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1708.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حمص04170082805رنجوسسعديه سليمان سويد386110203865

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1584.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-10حماه05070036924حياهبتول عدنان المحمود386210203866

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص05190011268محاسنرنا هيثم حسن386310203867

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-11-05حمص04010688177نبيهاريم محمد مرشد386410203868

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال65.5720210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االقتصاد الال202.00200311علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حماه05050014952هناءرامي محمد حفيان386510203869

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

53قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20حمص04030026906مناياتميرنا عدنان رجوح386610203870
وزارة الشؤون الال179.0020116علميثانوية عامةثانوية1992-09-23حمص04050031778جميلهيامن كامل علي الوقاف386710203871

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1321.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-19حمص04140015261رحابرنا عبد الكريم حيدر386810203872

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-07-24حمص04220003836شهرزاد نوىمها ضاحي الحسين386910203873

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.3220210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

323فني كمبيوتروزارة المالية115

وزارة التجارة الال234.0020064كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-04-29حمص04030037393اديبهرامي محمود المحمد387010203874

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1508.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-24حمص04020026305وفاءشمس غسان عبد الوهاب387110203875
المعهد معهد2001-03-24حمص04180042369يسرهماجده رسول العكاري387210203876

التقاني 

الصحي

330مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.8820210تخدير

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حمص04070010180سميهرشا مصطفى الرحمون387310203877

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04230029632رداحاكتمال ماجد احمد387410203878
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-25حمص04080021356سهامكنانه يوسف الرستم387510203879

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-02-10حمص04050038294كوثركلودا عماد الدين الحسن387610203880

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال70.8920180محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة الشؤون الال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04230014578هويداحال عباس الخضور387710203881

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-08-08حمص04180073408سميرهحسام علي العلي387810203882

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال69.22201310

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/

313

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1450.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-08حمص04220076229ابتسامديما احمد شحود387910203883
وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حمص04080003278جانيتلورين علي الصالح388010203884

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01حمص04230019065محاسنميس حسين الحاتم388110203885

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-03-06حمص04010597096رجاءغنوه عماد ونوس388210203886

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال68.0420180

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التجارة الال236.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-11-27طرطوس04080019205سعدهنوار احمد الشاويش388310203887

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04140058901منيفهخيرات مناع يوسف388410203888

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2276.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-26حمص04010799309زينهعلي محمد صالح388510203889

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1989-04-27حمص04220010347منى العليوفاء محمد نور العبد هللا388610203890

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال74.6820110الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-27حمص02100017526نذيراخديجه عبد القادر دعدو388710203891

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2389.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-25حمص04220029591رسميهبيداء علي حمدان388810203892

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-30طرطوس10270015965غادهميناس ماجد حسن388910203893
وزارة التعليم العالي الال158.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010613487منىغنى كاسر المصطفى389010203894

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-12-18حمص04150029112مريمابراهيم محمد حسن389110203895

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال63.6520080كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التجارة الال247.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-05-06حمص04080003373سعدهابراهيم احمد الشاويش389210203896

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالنعم200.0020103علميثانوية عامةثانوية1991-06-22حمص04220051935شهيرهأمجد حازم العلي389310203897
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-17حمص05170039782رئيفهحال صادق المحمد389410203898
المعهد معهد1976-07-07حمص04010759413صبريهجوليت خضر الرحمون389510203899

التقاني 

الصناعي

1883معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال55.2920020تحكم آلي

المعهد معهد1996-01-25حمص04190019922مريمخليل جرجس كاسوحة389610203900

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال60.8920190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

نور الهدى بدر الدين 389710203901

الصالح

وزارة االقتصاد الال157.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-10طرطوس06120026730حسنه

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1503.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04190121035مجيدهاحمد عبد الغني سكون389810203902

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1609.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حمص04010578747ختامآالء محمد بدور389910203903

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120092267مهىعلي محسن عيسى390010203904
المعهد معهد1994-08-08حماه05010371393فاطمهنوره حسن سالمه390110203905

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.8920140أشعة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال141.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-02حمص04220019795فنديهميليا عدنان شحود390210203906
المعهد معهد1998-04-09حمص04010029600سليمهرنيم ابراهيم األحمد390310203907

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال73.5820180المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1985-02-18حمص04010778041ملكيحسن علي حسن390410203908

والتمديدات

أمين مستودع وزارة الصناعةالال267.0020032

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

وزارة التجارة 277

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

المعهد معهد1995-01-05حمص04010782249اسكهانعلي بدر البدر390510203909

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1881معلم حرفةوزارة التربية1880معلم حرفةوزارة التربيةالال71.5820141تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

519

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-06حمص06010037364نجوىيارا عدنان قسوم390610203910
المعهد معهد2000-01-30حمص04010010230سحرفرح رجب السالمه390710203911

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال72.6220190تقنيات إلكترونية

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال133.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-05-07حمص04140007406وصيفهفاطمه هواش موسى390810203912

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال2675.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-12حمص04110018058كرجيههنادي مراد الهنداوي390910203913

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص05170026811تمره جوهرهسنان اديب جوهره391010203914

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-01-01حمص04170001451زهره الخطيبفاطمه أحمد الخطيب391110203915

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.8120160طب طوارئ

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-29حمص04010622036املصفاء منصور ابراهيم391210203916

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-01حمص04010578845ختاملين محمد بدور391310203917

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3080.0020200

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد2000-01-25حمص04230010607عبيرهديل طالل االبراهيم391410203918

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال72.8020200

ثانوية ثانوية1999-08-20حمص04230016695عواطفهديل لؤي الحموي391510203919

زراعية

وزارة التجارة الال2400.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال180.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04220017386ابتسامربا غازي عابده391610203920

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25حمص04060027294امونبشرى رئيف الحمد391710203921

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1853.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-02حمص04080009426هندلبانه عبد الكريم العلي391810203922

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-10حمص04140045189خدوج عيسىغاليه خليل بالل391910203923

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-21حمص04040019820وطفههناء محمود جبر392010203924

والتقانة

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2100.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-12حمص04220003834شهرزادهبه ضاحي الحسين392110203925
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال2359.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-14حمص04010035000سميرهراميا عدنان امين392210203926

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-03حمص04180073401سميرهمها علي العلي392310203927

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04حمص04060013075فاطمهجهينه بديع الحسن392410203928

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

نجوى عيسى العيسى 392510203929

حمره

وزارة االتصاالت الال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حمص04030021877دوله

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3175.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-05-01حمص04150026244غادهنزار محمد اسعد392610203930

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-23حمص04150026342حياةعالء احمد محمد392710203931
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-17حمص04170021526فهميهسناء عدنان أباز392810203932
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04010151824حمرهلورا علي الحميد392910203933

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-20حمص04030080158فتاههديل علي العلي393010203934

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال69.1820210

وزارة التجارة الال251.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-06-01حمص10160051254مسدزينب علي محمود393110203935

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 259محاسب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1986.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-28حمص04140040298خديجهريم محمد مشرقي393210203936

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعة312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال266.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1978-09-01حمص04220018886صباحمحمد محمود بلول393310203937

المشغل 

الميكانيكي

500مساعد فنيوزارة الدفاع321

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3044.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-08-30حمص04140016225عتاب سليمانرؤى موسى خضور393410203938

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

وزارة االتصاالت الال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01طرطوس10230000637ندىرنيم حيدر عمران393510203939

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال1321.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04030019116حميدهسوزان جميل العبود393610203940

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-04حمص04010634296رئيسهعلي غياث الياسين393710203941

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-01-01حمص04010053658فاطمهاسراء محمد جانسيز393810203942

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال69.0320210محاسبة

والتجارة الخارجية

310أمين مستودعوزارة الصناعة124كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-13حمص05010078205سحر الرحمونهبة حسين المصري393910203943

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1995-06-10حمص04140003821جهيده المحمدمريم عيسى حمود394010203944

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال62.5320180تقنيات كهربائية

المعهد معهد2000-08-20حمص04011169312شيرازحال جمال السليمان394110203945

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال65.3820210

وزارة التعليم العالي الال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-22حمص04010032682مفيدهثناء محسن وسوف394210203946

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04110002867صباحمهدية خالد حجوز394310203947
وزارة التعليم العالي الال1908.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-26طرطوس10120002123سعدهفنون خليل العلي394410203948

والبحث العلمي

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-08-18حمص04010081580حميدهنيفين بركات الفراوي394510203949

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال66.6620190

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

226كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة المالية115

وزارة االتصاالت الال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس04230007486نهالناريمان محمود الجوراني394610203950

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1536.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-18حمص04030033962سناء الشيخسعاد علي العيسى394710203951

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019941أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-18حمص04010032633مفيدهحسام محسن وسوف394810203952
المعهد معهد1980-04-01حمص04030026567سعادفاتن رامز السليمان394910203953

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال73.9520000

وزارة التعليم العالي الال129.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-10حمص04220015388عدنيهسها ناصر تقال395010203954

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3771.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-27حمص04140019873مهاعبد هللا امير اسماعيل395110203955

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-07حمص04010219245حمدهآالء محمد الرحيل395210203956

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2329.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-22حمص04150022015غزوهصفاء حسان حيدر395310203957

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1613.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-19حمص04140028824سميره اليونسسراب يوسف شحود395410203958

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-09حمص04180079325خولهكفى حمدو سراقبي395510203959

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2284.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01حمص04190001469فاطمةبيان توفيق الزهوري395610203960

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال2860.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-03-20حمص04140066004هبهرودينه محمد مكائيل395710203961

أولى

عامل فني وزارة النقل1081

كهربائي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311

ثانوية ثانوية1983-01-01حمص04230002671سعادسمر محمد الدنيا395810203962

زراعية

وزارة التجارة الال755.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2433.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04110000948شهرهجلنار جبر ادريس395910203963

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2508.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-04-13حمص04230008770آمالرؤى فاروق أبو ورده396010203964

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1993-01-25حمص04070007084تريزياصبا اكرم نوفل396110203965

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0320130معالجة فيزيائية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-09حمص04010790113سهامميليا عدنان حسن396210203966
المعهد معهد1989-01-01حمص04070017509خيريه اليسوفاميره محمد الحماد396310203967

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال68.6220110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1957.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07030030331غزالةرهام إبراهيم رضا396410203968
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-15الرقة11010310704روزهمجدلين ابراهيم القاسم396510203969

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال253.0019992ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-01حماه05160025833نجاحعلي محمد الياسين396610203970

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال139.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-07-08طرطوس10090094749فاطمه حسنمحاسن محمد احمد396710203971

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-11حمص04170049397نجيمةسمية زياد فرزات396810203972
وزارة االتصاالت الال1662.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص04230029867نجاحفاتن محمود سعود396910203973

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1473.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04050025733نديدهليال حسن العلي397010203974

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-05حمص04010459842فهميهعبير محمد العباس397110203975

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-01-10حمص04060040124ايماننسرين نوفل اليوسف397210203976

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.5120200

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة التعليم العالي الال218.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حمص04010067685وفاءديمه سهيل الخضر397310203977

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-01حمص04010018927كوكبوفاء يونس علي397410203978
وزارة الشؤون الال2152.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04220054254تغريدهاله محسن الصالح397510203979

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2085.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-13حمص04060002903شمسهرجاء فواز السليمان397610203980

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04040022713هيفاءماهر طراد صالح397710203981

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال71.5120192شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1993-01-07حمص04140015269يوسفيه بدورسليمان محمد بدور397810203982

المركبات

عامل صيانة وزارة الصناعةالال244.0020100

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

ريم قاروق الديب 397910203983

الربعوني

وزارة االتصاالت الال190.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-20حمص04010965956ربا

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حمص04120101305آمنهعمار حسن خضر398010203984

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1699.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-18حمص04180062956سهاممحمد خير رضوان اباظه398110203985

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حمص04150007700رمزيه االسعدحنان عبدو اسعد398210203986
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-02حمص04220071836نجودانغام مصطفى المنصور398310203987

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة نعمال368.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-10-06طرطوس05190003548مريمراميا محمد عمار398410203988

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال2262.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-21حمص04220032006مشاعلنورا زياد اليوسف398510203989

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-25حمص04030007925عفافثناء محمد خليفه398610203990

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-22طرطوس10230002714ناديامها محسن علي398710203991

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال257.0020050ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-01-03حمص04220015307نجودمحمود مصطفى المنصور398810203992

الديزل

وزارة التجارة 330

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل كهرباء وزارة الصناعة271فني ميكانيك

هاتف وإذاعة

327

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2376.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-22حمص04011118467سحر العباسآيه أحمد العجوز398910203993

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1356.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-26حمص04010422548نوالنها سليمان المحفوض399010203994

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010408747اطاللرشا نزار خضر399110203995

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1477.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-07حمص04140018799اسمهانمرح سليمان عبد هللا399210203996

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2550.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08حمص04010459345ودادأمل علي صالح399310203997
وزارة االدارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال269.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-03حمص04010422558نوالصبا سليمان المحفوض399410203998

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 10جابي

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-22حمص04140010353بهيجه شماليربا منير شمالي399510203999

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2079.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-28حمص04080029421ميامجد ممدوح االبراهيم399610204000

والبحث العلمي

243كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حماه05170030174ليلىميس بديع فاضل399710204001

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-24حمص04010204980مريمرنا عبد هللا صطوف399810204002

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2428.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10حمص04030088994غازيهرنا توفيق شحاده399910204003

والتقانة

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1641.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-22حمص04220051944ناريمان المحمدرهف مازن العلي400010204004

والبحث العلمي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2993.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-07-04حمص04140025783نعيمهانعام علي ادريس400110204005

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-13حمص04140024353غاليهروعه اسماعيل خليل400210204006

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1985-12-12حمص04020008824زينبسمر محمد االحمد400310204007

زراعية

وزارة التجارة الال364.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حمص04010204953مريم صطوفاالء عبد هللا صطوف400410204008

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال247.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-30حمص04020070458رفعهنجلة نظمات األحمد400510204009
وزارة االتصاالت الال136.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-03حمص04010778038ملكهسناء علي حسن400610204010

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04230013151سوسنسماح محمد الجهني400710204011

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي نعمال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-07حمص04020007369خديجهفاتن حسن كريش400810204012

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01حمص04010172683وردهفاتن محمد الناصر400910204013

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-02طرطوس10010087594بديعه الدنكاويدعاء علي يوسف401010204014

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04230002912روزهاسماء حسن حرفوش401110204015

والتجارة الخارجية

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال235.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-04-10حمص04140020631فاطمهميرفت محمد قاسم401210204016

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التجارة الال395.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01حمص04140040285مفيدهرزان سليمان مشرقي401310204017

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04140001287غزالهكوكب حسن فرحه401410204018

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

أمين مستودع وزارة الصناعةالال309.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-28حمص04140003404نبيله اسماعيلدياال علي شاهين401510204019

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء268فني طحن

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال111.0019910علميثانوية عامةثانوية1970-02-05حمص04010865867هندامل ميخائيل مثال401610204020

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-15حمص04170068841رهانراما أحمد الدرويش401710204021

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1547

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1314.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-20حمص04170068620رهان الديكريم أحمد الدرويش401810204022
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-25حمص04140011642مهاساره احمد مجرود401910204023

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-01-10حمص04060025835فدىسرار فرحان صوقار402010204024

التقاني 

الصحي

1003فني تخديروزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.6720160تخدير

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04170051255ميادهفاطمه محمود مطر402110204025
وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01حمص04190107693فاهمهمؤمنه عبد الحليم الشحادي402210204026

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حمص04010063277حسنهعفراء كامل دبس402310204027

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1709.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-20حمص04170004795فاطمهمها حسين أبو عمشه402410204028

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2491.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04170046066غازيةبشرى اسماعيل القصير402510204029
499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-29حمص04170104957سوسن حمدانكنانه محمد قحطان حمدان402610204030
237كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-08حمص04190030089فاطمةروعه خضر رعد402710204031
الجهاز المركزي الال3399.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04010717539صباشهد احمد المصري402810204032

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1019مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1967.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-25حمص04140032430فاتن ملحممرح حسان سعد الدين402910204033

والتجارة الخارجية

128كاتب

الجهاز المركزي الال2400.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04200013929غادهعائشة مروان دخان403010204034

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1019مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة التجارة الال273.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-25حمص04170046827غازيهفاديه اسماعيل القصير403110204035

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

315كاتب ماليوزارة النقل261

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04140017302نور الهدىايفيان مصطفى وسوف403210204036
وزارة االتصاالت الال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-07حمص04220017024تركيه باللفاطمه يونس القنطار403310204037

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال2441.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-15حماه05020133281هناء بيازيدخلود محمد العيسى403410204038

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-02حمص04030038326صبريهفلاير خضر سلوم403510204039

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال2047.0020140علميثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04200001176زرعيهخنساء محمد خير حسن403610204040

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 14محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 15جابي

المحلية والبيئة

27محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-28حمص04140017300نور الهدىإباء مصطفى وسوف403710204041
وزارة االقتصاد الال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حمص04080029412صباحعال راسم الرياني403810204042

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-10حمص04120059423نوريه عوادسعاد محمد حمدو403910204043
وزارة االتصاالت 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال149.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-20حمص04030037477روسيارشا محمود االشقر404010204044

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

241كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-09حمص04070031787حنانليلى منير الخيال404110204045
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حمص04010742377منىنغم نور الدين دولي404210204046
المعهد معهد2001-03-29حمص04140022964امينههال محمد الناصر404310204047

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.1420210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال2114.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-26حماه05170037828غادهغاليه محمد ديوب404410204048

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04080011582شهيرههبه حسين عزالدين404510204049
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-12-27حمص04040034419ايفونكارمن عماد عيسى404610204050

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1642.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-23حمص04140040787فكتورياعال فواز عباس404710204051

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-01ريف دمشق03080105406حميدهدالل عبدالعزيز الهابط404810204052

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-17حمص04080029775سعيدهزينب حبيب الحوراني404910204053

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1994-06-01حمص04110004467نهاد مهديصالحه محمد مهدي405010204054

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.8920150صيدلة

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2422.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010611237هيامفداء علي محرز405110204055

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية تقنيات ثانوية1992-10-09حمص04011021564نجاحعال محمد سعيد الرستم405210204056

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3775.0020130

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-04حمص04030042859رئيفهرجاء اسماعيل اسماعيل405310204057

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2523.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حمص04030041208جوهينهنورا غسان العوض405410204058

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-30حمص04030078522ختامليلى ابراهيم مريم405510204059
المعهد معهد1993-06-03حمص04140017574حمده ديوبسوزان احمد ادريس405610204060

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال75.4020210تقنيات كهربائية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-27حمص04140040848نظيرهسجى منير محمد405710204061

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-29حمص04010171889منالمحمد مصطفى علوش405810204062

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-01-01حمص04040031278سلوهدالل ايمن سلوم405910204063

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.9320200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1895معلم حرفةوزارة التربية1894معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-15حمص04010723909فائدهسمر عبد الرزاق الطالب406010204064

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-25حمص04040012776بدريهمريم ابراهيم منصور406110204065

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-28حمص04230020293كليمهصبا حسين الكردي406210204066

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال236.0020080الكترونثانوية صناعةثانوية1989-01-02حمص04060010075ميادهرهام توفيق الحسن406310204067

المائية

وزارة الموارد 1549مراقب ورشة صيانة

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1550

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

وزارة االتصاالت نعمال138.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04080015045وجيههريم محمد العلي406410204068

والتقانة

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-09حمص04140027354أمالرغداء احمد محمود406510204069
المعهد معهد1987-06-10حمص04220016784زريفهشذا نصر اليوسف406610204070

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

مشرف وحدة وزارة الصحة1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال68.3520070مطعم ومنهل

فندقية

359

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2547.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01حمص04220028252رضيهحال احمد العلي406710204071

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-21حمص04080015050وجيهههبه محمد العلي406810204072

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07حمص04030111280عبيرعال محمود فاضل406910204073
المعهد معهد1985-01-01حمص04120051495خديجهشيرين محمد شقوف407010204074

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.2220070إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حمص04220002381سميرهلبانه المع الجمعه407110204075
وزارة التجارة الال284.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-02-27حمص04120005702هازاتريمه ابراهيم موسى407210204076

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-09حمص04010978219كاملهنادين سليمان االبراهيم407310204077

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-05حمص04130053696حسنهماري محسن احمد407410204078
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-07حمص04080031902نجاحدعد محي الدين ابو عبيد407510204079

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-07حمص04220051716ناديهشذا شوكت العلي407610204080

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حمص04150005304منيفهديما علي ربيع407710204081

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1979-02-10حمص04120005703هازاتليلى ابراهيم موسى407810204082

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال66.0420020(قديم)إدارة 

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2469.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-12-05حمص04080040960غادهرغد ماهر اليوسف407910204083
المعهد معهد1995-06-10حمص04110011244سهاميارا محسن المحمد408010204084

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.5720210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال3395.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-07حمص04180076092سهيلهنور عبدالكريم الطرشه408110204085

وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

333عامل فريزةوزارة الصناعة1549

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-04القنيطرة14040079619هدىسراب سامر قنص408210204086
عامل صيانة وزارة الصناعةالال288.0020017ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1982-07-05حمص04030031071جميلهثائر عباس فهود408310204087

الميكانيك

وزارة الموارد 323

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1550

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

المعهد معهد1996-10-06حمص04010903518هيليودسيف الدولة رفعات عباس408410204088

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال69.6920183ميكانيك مركبات

المعهد معهد1980-02-15حمص04010012273منارامل محمود شداد408510204089

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال65.7120000مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد1983-12-05حمص04010234421زريفهلما عدنان اليوسف408610204090

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال73.4920040مطعم ومنهل
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال209.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-09حمص10030028278منىمرام عدنان ابو علي408710204091

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2592.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-02حمص04010841692احالمعفراء نزيه االستانبولي408810204092

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1682.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04140009075هياممرام محمود علي408910204093

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-10حمص04080007858عزيزهوفاء صالح اليوسف409010204094

والتقانة

243كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1989-04-17حمص04060032943منىسامر منير شحاده409110204095

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال67.1720114

وزارة التجارة الال3594.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-23حمص04170012303فردوسشذى محمود االحمد409210204096

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

المعهد معهد1987-07-01حمص04080007046وفاءياسمين علي السليمان409310204097

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.2720090بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05حماه05170030595عليايشرى دمر تامر409410204098

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حمص04150006176فاطمهجوزفين محمود اسعد409510204099
وزارة االدارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2399.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-16حمص04170100083فردوسغزل محمود األحمد409610204100

المحلية والبيئة

23محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04080028954نهادراضيه جمال العمار409710204101
المعهد معهد1997-08-22حمص04030031861ابتساماحمد زهير سعود409810204102

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال71.0120201

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 8مساعد فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

وزارة التعليم 126

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

المعهد معهد1985-08-10حمص04020024773دلهآصف هاشم العلي409910204103

التقاني 

الصناعي

1921معلم حرفةوزارة التربية508مساعد فني حدادوزارة الدفاع507مساعد فني نجاروزارة الدفاعنعمال71.2520060تصميم داخلي

المعهد معهد1999-03-01حمص04060010926فتاةغروب نواف محمد410010204104

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.1420200طب طوارئ

الجهاز المركزي الال299.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-05حمص04120029733نهلهايمان علي حسن410110204105

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1018مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حمص04080026665داللأريج حسان االحمد410210204106
المعهد معهد1998-06-10حمص04010675933وردهمجد غسان الطيار410310204107

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال85.1720180آليات

والبحث العلمي

وزارة التعليم 505مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 507مخبري

والثروة المعدنية

104رئيس وردية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-26حمص04010533519غفرانهنادي حامد العلي410410204108

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1989-08-14حمص04140042764جهيدهديب محمود عجوب410510204109

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال71.7520128ميكانيك مركبات

وزارة التجارة الال289.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-12-19حمص05090006117شمسهرشا سقر الحسن410610204110

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة260مدقق

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1754.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-19حمص04030031800ليلىجلنار سليمان الشركه410710204111
وزارة التعليم العالي الال246.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030062285يسرهنور فهد عبدو410810204112

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1547

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1520.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-31حمص10240018370ميادهوفاء عيسى بدران410910204113

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04حمص04010749887زهوررغد عبد الحكيم حمشو411010204114

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-30طرطوس04120067226كوكبفداء عارف عثمان411110204115

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-15حمص04120100844رويدهنادين فؤاد سليمان411210204116

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-11-25حمص04060007546سهيله ادريساحمد محمد الشد411310204117

التقاني 

الصناعي

1882معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال59.4220200تحكم آلي

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-03حمص04220054856رغدهرنا اسعد سالمه411410204118
المعهد معهد1993-07-13حمص04060038242وداديعقوب بدر الشد411510204119

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال78.6820163ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال2014.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04011193849دارينروان منصور حماده411610204120

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االدارة الال1616.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-07-25حمص04220027416منيرهرشا وحيد ادنوف411710204121

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة18محاسب

وزارة االدارة الال2034.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04220021867سهيلهحال حسين ادنوف411810204122

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حمص04120050405نوالأدال رضوان عبدالكريم411910204123

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1992-01-27حمص04010025482شفيقهسامر احمد الجوراني412010204124

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1907معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال73.7520136

المعهد معهد1994-01-20حمص04030021733فهميه مياسهسعاد ناصر الحسن412110204125

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال81.6320140

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

7مساعد فني

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-25حمص04010587447فاطمهراميه غسان ميه412210204126
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-03حمص04170068177حليمهمنى محمد المرعي412310204127
المعهد معهد1981-07-04حمص04140043947كفىجابر يوسف ابراهيم412410204128

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال60.4920010إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال134.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-01حمص04040007306مريمايمان غسان جرجس412510204129

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

21محاسب

المعهد معهد1994-06-29حمص04120060565نوالعلي محمود صارم412610204130

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربية1907معلم حرفةوزارة التربيةالال67.6920165

وزارة االتصاالت الال1776.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-21حمص04010137955سمرآيه محمد الضايع412710204131

والتقانة

317عامل تخميروزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة 52قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال133.0020013علميثانوية عامةثانوية1971-08-02حمص04220019475روزهرفعت رفيق الخضور412810204132

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10حمص04190063329نشيدهميس علي األحمد412910204133

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1478.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04140060812ليبياروان يوسف صالح413010204134

والتقانة

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-06حمص04140008651اميرهملك وجيه العلي413110204135
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-25القنيطرة04030016451مجيدهبشرى سليمان اليوسف413210204136

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30الالذقية06120008131مريمميرنا مالك ابو علوش413310204137

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-10حمص04010103364تركيهايمان رئيف المحمد413410204138

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04030042402داللهديل فايز مصطفى413510204139

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

محمد زياد عبد السالم 413610204140

جحواني

المعهد معهد1989-10-20حمص04180076881ختام

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال73.9820112تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة التجارة الال2419.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-20حمص04120086092مرعيهبيلسان علي ترسيسي413710204141

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1993-10-27طرطوس05070034874نوفه محمدنادين احمد العجي413810204142

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال70.0420160

والبحث العلمي

وزارة التعليم 512مساعد إداري ثاني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

وزارة االدارة 519

المحلية والبيئة

8مساعد فني

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-02حمص05200016691صباحندى داهود شعاع413910204143
وزارة االقتصاد الال1869.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-14حمص04010854522فلايرليسكا ماهر الجوخدار414010204144

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1988-07-15حمص04140018458حميدههبا علي عواد414110204145

التقاني 

الصحي

335مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.6020110أشعة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120139636انتصارفرح حسين ادريس414210204146

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1483.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120095579انصافسارة علي عياش414310204147
المعهد معهد1989-04-15حمص04140019127حميدهكاترين هيسم علي414410204148

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال72.8820100كيمياء صناعية

السكر

340

المعهد معهد1998-05-01حمص04200054489ليلىرغده فرحان الزغير414510204149

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال82.4920200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04140016070هياممرح فايز نمور414610204150

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال298.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-30حماه06120001883سميعهربا جمال زيود414710204151

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع القطع 

المواد األولية

وزارة التجارة 274

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد الال117.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-20حمص04040032392آمالرشا احمد علي414810204152

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1547.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-10حمص04230002333رغدهروان حيدر الناعمة414910204153

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04120056586زاهيهعالء حامد شقوف415010204154
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15حماه05190008112هيفاءآالء ايمن اسعد415110204155

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-15حمص04030021046انتصارسوسن فيصل العلي415210204156

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-05-02حمص04040028970رويدا الخليلنسرين يوسف عباس415310204157

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة الماليةالال63.8920210

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1995-03-08حمص04220059420ميادهحال ناجح التالوي415410204158

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة الال68.7720150

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

313

المعهد معهد1973-02-01حمص04030028233فهيدهسوزانا عادل العلي415510204159

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.7219940بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة الشؤون الال1969.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05حماه05010391630منتهاكاترين نديم الكردي415610204160

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-23حمص05010159185مريمهيام صالح محمود415710204161

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2045.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-06حماه05050018972نجديهسوزان علي الخليل415810204162

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2649.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-05حمص04150025406منىنور الهدى عادل اسعد415910204163

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1019مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-13حمص04010415655املديانا بدر الشما416010204164

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-01-25حمص04010359959فضهريما سمير المرشد416110204165

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال69.8320180مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

المعهد معهد1993-08-07حمص04030032730وجيههعال قصي العلي416210204166

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال72.7420150صيدلة

المعهد معهد2000-04-01طرطوس05160021996ليلى اسعدأالنيا وفيق اسعد416310204167

التقاني الطبي

347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.5520200طب طوارئ

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1956.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-23حمص04020061389ميداءزينه ياسر ادريس416410204168
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-27حمص04010279113تركيةرابعة مصطفى السليمان416510204169

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال1904.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11حمص04220028102افتكارمي نزيه العباس416610204170

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-30حمص04140051009مجدلينمريم اكرم الداود416710204171
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1685.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-12حمص10240014848غادهريم محمد ملحم416810204172
المعهد معهد1993-09-28حمص04020051089أميرهدانيال مجد اليوسف416910204173

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةنعمال76.0920136تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة255فني ميكانيك

الفارزات

338

وزارة االتصاالت الال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-24حمص04030022042باهيهاسيا محمد العلي417010204174

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030040642ياسميناباء غسان شنق417110204175

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1561.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-14حمص04140051012مجدلينزينب اكرم الداود417210204176

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-12-01حمص04020055802املمحمد مصطفى القدور417310204177

التقاني 

الصحي

332مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحة335مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.0620183أشعة

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال2900.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-02-20حمص04180074554نزيهاروان يوسف االحمد417410204178

وإذاعة

وزارة الموارد 333عامل فريزةوزارة الصناعة327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1550

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-27حمص04010415644املزينب بدر الشما417510204179

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1999-09-23حمص04220004831سوسنآيه علي النمره417610204180

زراعية

وزارة التجارة الال3896.0020170ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال1619.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-17حمص04170088816اسياآيه غالب الحسن417710204181

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 235كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1728.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-13حمص04011107772لونهلمياء محمد االحمد417810204182

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3400.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-04-27حمص04080016000سوسنلجين احمد عبد المجيد417910204183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

المعهد معهد1989-05-09حمص04030002626خديجهامامه محمد االبراهيم418010204184

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.0820080

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1592.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-12حمص04040028872ناديجداالرا مالذ أحمد418110204185
وزارة التعليم العالي الال1517.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-05حمص04220079048سوسنروان علي النمره418210204186

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030031185ابتسامديمه كامل فهود418310204187

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1984-05-29حمص04040027754مريم اسماعيلديمه سميح عباس418410204188

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال67.9620070مطبخ وحلويات

وزارة االدارة الال3601.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-26حمص04190052736سميرهاريج سعيد ادريس418510204189

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل260مدقق
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04030019466حميدهلبنى محمد سلهب418610204190

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-19حمص04140029230نوريههدى منير ابراهيم418710204191

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2534.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-10حمص04220019515دعدرنا فاروق المصطفى418810204192

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-28حمص04220007300دعدديمه فاروق المصطفى418910204193

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-14حمص04040026042افتكارمرح ميالد ميالد419010204194

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-02-05حمص04080035721الهامغاليه محسن المحمود419110204195

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9020200معالجة فيزيائية

وزارة االتصاالت الال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-07حمص04030022037باهيهاخالص محمد العلي419210204196

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال172.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-04حمص04020015740فهميهساره حسين الشعبان419310204197
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حمص04130040149اكابرعميده عنتر خليل419410204198

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-01-01حمص04140062706نبيهه عوادمرح حيدر هزيم419510204199

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال58.2520190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

المعهد معهد1999-01-20طرطوس10120013702حياةرشا غسان ابراهيم419610204200

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال74.7920180عالقات عامة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 489منشئ

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 490منشئ

المركزي

83عامل حاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27حمص04130064622هندأيهم موريس زينه419710204201
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2310.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12حمص04030088105انتخابيارا هاشم الناصر419810204202
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-01حمص04220000392عفافنرمين نبيل نوا419910204203
243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-28حمص04200008267صبريةعامر الفي القدور420010204204
وزارة االتصاالت الال2638.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04220019512فلايربشرى نادر المصطفى420110204205

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1843.0020174أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-19حمص04040012790نديمهعماد مهيب إبراهيم420210204206

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد النعم156.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-02الالذقية04140048600زهريهفاطمه حيدر حسين420310204207

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-15حمص04120072558نبيهاسحر ابراهيم عقول420410204208

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال2363.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-16حمص04010431046ليناهبه عبد اللطيف المحسن420510204209

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-07-03حمص04060044759اديبه زائلسرمين محمد آغا420610204210

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال81.2120210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2216.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-23حمص04200027576نظيرهميساء حسن دعاس420710204211

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1988-09-05حمص04120039762رحمهنسرين عبدالكريم حسن420810204212

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.5920110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال1498.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-06حمص04010768042ريماغزل عماد الفضل420910204213

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04150025701رشيدهشادن ابراهيم ابراهيم421010204214

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2571.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-14حمص04030041220محاسنسوسن سلمان الصارم421110204215

والتقانة

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقل134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

274

وزارة االتصاالت 240كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20حمص04050016280فايزهضحى سامي الحموطه421210204216

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال2645.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-03-23حمص04030041109محاسنسلمى سلمان الصارم421310204217

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

وزارة 274

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون نعمال1911.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04060044513ليلىهبه حسن المرشد421410204218

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال254.0020110ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04220042184غزاليحيدر حسين عيود421510204219

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 500مساعد فنيوزارة الدفاع266فني خراطة

والثروة المعدنية

1022فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال1424.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-18حمص04180065991اديبهميرنا صالح سموني421610204220

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1859.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-14حمص04030028242سوزاناليدى فيصل شحاده421710204221

والتقانة

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1475.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-02-18حمص04200027372فاطمهنور محمد حسين421810204222

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319مراقب مساعدوزارة المالية127

المعهد معهد2002-01-01حمص04030049824مريم االبراهيمهنادي محمد ابراهيم421910204223

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال70.5320210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1576.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-25حماه05070049928صفاءسالي باسل منصور422010204224
المعهد معهد2001-01-30حمص04010021767شهيدهمريم حسين سلطان422110204225

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال79.1320200

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال3847.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-02حمص04140019368امينهمرح محمد سالم422210204226

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06حمص04120108346هيامرفاه حسن االسعد422310204227
وزارة االتصاالت الال1822.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06حمص04030028343سوزانالجين فيصل شحاده422410204228

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حمص04030021725فهميههيام ناصر الحسن422510204229

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04230003431ثمانيهنوال عيسى جعفر422610204230

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-14طرطوس10160071399فوزهرهف جمال محمود422710204231

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04030033306ميرنداشذا عبد اللطيف بدر422810204232

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-02-20حمص04220028091افتكارعال نزيه عباس422910204233

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة الال75.5020160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/

313

وزارة التعليم العالي الال1664.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-08حمص04230011445عيدهوديان رفعت الشمالي423010204234

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال135.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-05حمص04030027428شاميهميساء فرج شحاده423110204235

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3676.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-01حمص04200053497نديمهفاطمه فائز عبد هللا423210204236

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1552.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-12حمص04030075530ميساءغاندي حافظ هيفه423310204237

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1498.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01حمص04190014638حنانجيزال فادي كاسوحة423410204238

والبحث العلمي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

زهر البان احمد الشيخ 423510204239

علي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال206.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-31حماه05150010640أمينه

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2493.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-25حمص04220068581ناريمانشذا خليل السليمان423610204240

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

50قاطع فاتورةوزارة التربية16محاسب

وزارة االتصاالت الال1942.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-28حمص04040000792رويدهريام ناصر ناصر423710204241

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01الرقة11080062717هانيامريان مروان الجردي423810204242
وزارة االتصاالت الال147.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حمص04150010952شريفهمحمد عبدهللا المل423910204243

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالنعم1821.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص05170039491فيروزهديل غسان يوسف424010204244

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال167.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-08-01حمص04060019494صباحدالل الياس نصار424110204245
وزارة التعليم العالي الال1806.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-20حمص04190042717هناءجوليا محمد شاهين424210204246

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2010.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-24حمص04190075438وصالسميره احمد عدنان العمر424310204247

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-21حمص04230015285سميرهوسام احمد بلول424410204248

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1246.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-16حمص04230010474منارريم بسام السالم424510204249

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال1415.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-01حمص04150021365سمرميس اسد مرشد424610204250

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1297.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-24حمص04110018424حسنسعاد سامر عز الدين424710204251
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04020018941رسميهراغده اسد العلي424810204252
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2093.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-08حمص04140022207ابتساميمن سلمان جردي424910204253

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04010095871كوكبناريمان يوسف اليوسف425010204254

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حمص04230056317ثناءابتسام غسان السالم425110204255

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1998-12-25حمص04130041911حسن احمدصبا صادق سليم425210204256

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4420200مخابر

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-19حمص04050022751كوثرلمى سامي الدرويش425310204257

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حمص04170112048هندحليمه ابراهيم فرزات425410204258
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1433.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-16حمص04030061746احالمالبتول بسام سالم425510204259

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة الشؤون الال2203.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-16حمص04040014124مدينهروان سامر عيسى425610204260

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1546.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-02حمص04010123214المادارين حسن االبراهيم425710204261

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

نور الهدى عبد العزيز 425810204262

مستو

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2511.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-25حمص04010075720سوريا

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-29حمص04010456525شيرازبتول محمد عباس حمدان425910204263

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2622.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-08-31طرطوس10120003768ودادسليمان بدر غانم426010204264

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1996-06-15حمص04010020951صفيهنور جمال دله426110204265

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال66.1820160صيدلة

وزارة الشؤون الال117.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-10-11حمص04220005620سهامبشرى حبيب الخليل426210204266

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2326.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160003738ميساءهبة عماد خضر426310204267

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-10-01حمص04120091945جميلهخضر علي موسى426410204268

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.1620201تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 1893معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

المعهد معهد1996-01-07حمص04150019140فاطمهرشا طالل الصالح426510204269

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية نعمال66.2120150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15حمص04050022752كوثرنادين سامي الدرويش426610204270

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-24حمص04120002929حنانروال علي خزنه426710204271

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1945.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-29حمص04040023532تماممرح مروان جروج426810204272

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-11حمص04140018763سعدهامل رامز هاشم426910204273
المعهد معهد1997-01-01حمص04120055317فاطمهساره مصطفى ثلجه427010204274

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.8320200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

المعهد معهد1984-01-03حمص04030009560ليلىشذى احمد السلمان427110204275

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال69.4220050

المعهد معهد1978-02-03حمص04030047480بديعهميساء بديع العيسى حمره427210204276

التقاني 

الصناعي

1879معلم حرفةوزارة التربية1878معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3819990تقنيات إلكترونية

وزارة الشؤون الال2008.0020080علميثانوية عامةثانوية1986-07-01حمص04010785315لبيبيجميل فؤاد باخص427310204277

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020152أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-21حمص04010625679منىجعفر محمود سكريه427410204278

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1984-06-05حماه04010551407وليدهشاهيناز ياسين االبراهيم427510204279

التقاني الطبي

319مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.0620050معالجة فيزيائية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20طرطوس10030053956حبابهسوسن يونس اسعد427610204280

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-18حمص04010014173كريمهزينب ابراهيم غزال427710204281
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04140047408نديمهعال محمد مرعي427810204282
وزارة الشؤون الال165.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-27حمص04020010597غنيهساره حسن الحسن427910204283

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال168.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-15حمص04140006188نهودهنادي عيسى مصطفى428010204284

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال130.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-06-20حمص04010476497سميحهسماهر يوسف الحسن428110204285

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1539.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05140034069رفاءنغم فيصل بناوي428210204286

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص04010014168كريمهبشرى ابراهيم غزال428310204287
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1844.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-08حمص04170134366هدىصفاء سمير االسعد428410204288

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

عامل فني وزارة النقل1071عامل مهنيوزارة الكهرباءالال291.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-09-01حمص04140012872لميسفرح حافظ علي428510204289

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال2179.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-23حمص04011167085اماللين عيسى الديب428610204290

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2250.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-02حمص04010480467سميحههيا يوسف الحسن428710204291

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-01-10حمص04010373536وردهروعه عبداللطيف ابراهيم428810204292

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال72.0520200تقنيات كهربائية

وزارة التعليم العالي الال141.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-27حمص04150022507احالمرهام علي يوسف428910204293

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010246223اماللبانه عيسى الديب429010204294

والبحث العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030031784حفيظهمحمد عيسى سعود429110204295
المعهد معهد1996-01-30حمص04120055647غزوى عبيدوهال علي عبيدو429210204296

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.8020160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-28حمص04050017400صفيهبتول فارس االحمد429310204297
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-23حمص04010070618خضرهأسامه علي الصارم429410204298
المعهد معهد1984-12-10حمص04120084146نصرهسوزان محسن العلي429510204299

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال67.4520040

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-30حمص09080030706حوريهمنال محمد االخرس429610204300

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-13حمص04011094963جهانغزل نبيل النعمان429710204301
وزارة النفط والثروة الال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01حمص04010360825حسنامنى ابراهيم ناصر429810204302

المعدنية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال282.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-01حمص04050009552شريفهنسرين كمال كنعان429910204303

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال1735.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-08حمص04230013663سماهربتول سائر االبراهيم430010204304

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

16محاسب

المعهد معهد1999-04-20حمص04030097620ردينا الحفيانسفر بشار خضور430110204305

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية1875معلم حرفةوزارة التربيةالال63.4220200تقنيات إلكترونية

منى احمد مبيض الملقب 430210204306

سعدو

المعهد معهد1970-12-07حمص04010876942وجيهه

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال61.9319910

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-02حمص04010852659زهرهاسراء عبدالمعين الراعي430310204307
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1896.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-10حمص04030023886نهلهليليان محمد فهود430410204308

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال187.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-23حمص04130013829ماريسهام شحاده حداد430510204309

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-20حمص04050009476شريفهرانيا كمال كنعان430610204310
وزارة االتصاالت الال2221.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-12حمص04150036246لوزهمريم رامز حبيب430710204311

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-24حماه05150088455وفاءايمان منذر ناصر430810204312
1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباءالال358.0020104كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-02-01حمص04170015554فيروزاحمد باسم الطويل430910204313

وزارة التعليم العالي الال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-25حمص04010010170ردينهنور محمد سلهب431010204314

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-03-26حماه05150090469سعادلميس يوسف االحمد431110204315

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال64.3820160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04120075138معينهغرود عدنان يونس431210204316
وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1674.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-15حمص04010029033رحابغزل محمود خضور431310204317

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

شيرين محمد علي 431410204318

االبراهيم

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-12حمص04010752258بدريه

وزارة الشؤون الال1380.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04010010283احالمبشرى عباس الشقيف431510204319

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-11حمص04040013326ثناءرشا غاوي ابراهيم431610204320
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حمص04040032910نجاحيارا فاضل مهنا431710204321

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال149.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-10-12حمص04150003682ندوهعبير ميشيل اسعد431810204322

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319مراقب مساعدوزارة المالية127

وزارة التعليم العالي الال160.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص05030024780جميلهصفاء يوسف الونوس431910204323

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1355.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-17حمص04040006188سوارسوزان محي الدين صالح432010204324

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص14040081122كميلهوصال صالح ابراهيم432110204325
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1358.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04010649019فاطمههنادي محمد المشهداني432210204326
234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-06حماه05170041799ليلىسلوى ناهل يوسف432310204327
المعهد معهد1997-01-01حمص04170058276عائشةآمنة عبدهللا طالس432410204328

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال65.1520190صيدلة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حمص04140040887ابتسامرؤى وصيف الحسن432510204329
وزارة التعليم العالي الال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-25حمص04020057507مطيعهمريم اسعد محمد432610204330

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي النعم1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-18طرطوس10120018469سراءرهف نبيل عباس432710204331

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1804.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-27حمص04010508040يسرىدعاء عيسى الحسن432810204332

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-10حمص04010518138سلمىربا محمد علي432910204333

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01حمص04020065790حاكمهغرام نبيه محمد433010204334

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20حمص04220059677شهيرهغيداء احمد طيبه433110204335
المعهد معهد1988-01-01حمص04010171097فاطمهجواهر عصري الخالد433210204336

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال72.9220080علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-17حمص04030025365كوثرايمان سلمان السليم433310204337

والتقانة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04200067086منجيهشوقيه علي البصي433410204338
وزارة النفط والثروة الال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-02حمص04010333122اميرهراميه منير الحمدان433510204339

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال281.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-25حمص04140035441وجيهاسناء غسان حسن433610204340

الداخلية وحماية 

المستهلك

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء314مأمور تصديروزارة الصناعة257بائع

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1293.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-07حمص04220058192هيامرنا بدر عباس433710204341

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04030049803فطومبشرى علي االبراهيم433810204342

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1522.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04140040955هالهسولين نظير الحسن433910204343

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 20جابي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-24حماه04220059694شهيرهإباء احمد طيبه434010204344
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1694.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-07حمص04180072322سناءدارين عيسى ابراهيم434110204345

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1377.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-03حمص04030030904صباحنور حسن بدور434210204346
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-13حمص04230016239سميرهوفاء مهدي القطيش434310204347

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-06حمص04050022760سحرزاهره عيسى ظفور434410204348

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1995-09-19حماه05170014455هيفاء عبودنورمان نايف حسين434510204349

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0220170معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-17حمص04010391208منىرند بدر ابراهيم434610204350

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-19حمص04030049787فطومثراء علي االبراهيم434710204351

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال1446.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-22حمص04150014457مريمبشرى منصور محمود434810204352

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال4225.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-27طرطوس10160053772حميدهعمار عادل محمود434910204353

الداخلية وحماية 

المستهلك

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

ثانوية ثانوية1999-07-28حمص04220023376سوزانحنين علي االخرس435010204354

زراعية

وزارة التجارة الال2598.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1662.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-27حمص04010633871عزيزهفاطمه محمد ادريس435110204355

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حلب02320144621ناديةراما محمد ياسر الهالل435210204356
وزارة التعليم العالي الال1856.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حمص04020132030مريمتيماء عدنان الحسن435310204357

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10حمص04060027899بحريهياره رزوق يوسف435410204358

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3094.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-15حمص04120055576منالرنا عبد هللا شقوف435510204359

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04130065573مفيداحنان درويش ديب435610204360
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3179.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04120088040مليحةربيعه عبد الكريم بدعه435710204361

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1997-03-02حمص04010702109صفاءمحسن سهيل هاشم435810204362

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1900معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2320170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون الال1299.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-04حمص04040035032عنودرحاب قصي منصور435910204363

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حمص04130065669مفيداصفاء درويش ديب436010204364

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2229.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-07حمص04010112844عدينهكاترين معال القاسم436110204365

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال254.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-15حمص04010391201منىرهف بدر ابراهيم436210204366
234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1928.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-10حمص04120066071كاملهديانا علي احمد436310204367
وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-04حمص04010032806منىياسمين محمد ديوب436410204368

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1496.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-01حمص04030058194سالمنغم حسن العلي436510204369

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2332.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140040778نزههروان حمزه محمد436610204370

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04120034224غادهماريا محمود علي436710204371

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2175.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26حماه05050017001نهلهعلي ممدوح جبر436810204372
وزارة التعليم العالي الال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30حمص04040020841ماريهفيرا محمود عبدو436910204373

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2437.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-11حمص04011049390نجاحعفراء نضال القاسم437010204374

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1160.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01حمص04060036610رانيهروال عبد الكريم االسعد437110204375
وزارة التعليم العالي نعمال219.0020126علميثانوية عامةثانوية1995-01-14حمص04150019509فاطمهحسن عبد الرحمن الحسن437210204376

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2514.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-08حمص04230027299ابتساممحمود أيمن الجوراني437310204377

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-22حمص04120084249حميدهسها علي يوسف437410204378

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

عامل صيانة وزارة الصناعةالال3122.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-01حمص04060036608رانيهغدير عبد الكريم االسعد437510204379

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

أمين مستودع وزارة الصناعة328

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حمص04030042068جهينهربا احمد العمران437610204380

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-04-04حماه05170037386الهام حسنفاطمه صدوح عيسى437710204381

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال69.3920210

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 226كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-30حمص04130027318ابتسامكاتيا ايمن الجوراني437810204382
وزارة االدارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020002أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حمص04120034069سوريااحمد محمد علي437910204383

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-07حمص04230000449بسمهعال يوسف صبح438010204384
وزارة االتصاالت الال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04230004352دلهروال علي عمران438110204385

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04120034085سوريااسعاف محمد علي438210204386

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-07الالذقية06010036265فايزههالة فهد حمدان438310204387

التقاني الطبي

524محضر صيدليوزارة الدفاع337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8220170صيدلة

وزارة االتصاالت الال1180.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20حماه05150048205اكتمالمارلين منذر ملحم438410204388

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 235كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04030056326ريمارزان خالد بكداش438510204389

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حمص90040010384وفاءينال محمد سعيد هاني438610204390

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2006.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02دمشق04010174322لورنساالء سالم الزوري438710204391

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال2293.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-26حمص04030077644هناديلؤي سهيل السالمة438810204392

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04150020167نواليوسف محمد شاهين438910204393

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2452.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حمص04130073912غادهعال صادق اسماعيل439010204394

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 258أمين صندوق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2208.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10حمص04080003832روزهتيماء احمد المحمد439110204395
وزارة االقتصاد الال2124.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-03-08دمشق03140038871هدىحسين سليمان الدبوس439210204396

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-10-17حماه05170014458هيفاء عبودنيرمين نايف حسين439310204397

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.5220180طب طوارئ

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-22حمص04140005988عزيزهصفاء علي عاقل439410204398

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-05-06حمص04010644218فيلماحنان محمد غالب الشعار439510204399

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال67.9920180

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة 242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-15حماه04080021507هنوفبتول محمد الرستم439610204400

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1519.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-21حمص04010466931سميرهآيه خضر الخضر439710204401

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت نعمال1443.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-03حمص04020057080عليامايا أمين عيسى قزي439810204402

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010583465عيديصبا حسن ميه439910204403

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال133.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-25حمص04010583101نورهملر احمد حديد440010204404

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال252.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-05الرقة04010157701فاطمةهناء عماد الحسن440110204405

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االدارة 228كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-22حمص04030038530لميسهماهر يوسف السليمان440210204406

المحلية والبيئة

499كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-09القنيطرة14040079634حمدهسمر ياسين قنص440310204407

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04120026268نزههمريم علي يوسف440410204408

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1330.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04020057132املريم عيسى البالل440510204409

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2335.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-15حمص04010465620نورهثناء أحمد حديد440610204410

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1637.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-05طرطوس10180009061نظيرههديل فهيم مخلوف440710204411

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال211.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-01حمص04150022367غفرانمرفت امين محمود440810204412
وزارة االقتصاد الال1510.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-26حمص04030018338عناءكريستين وفيق عمران440910204413

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية127

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220019802فنديهفاطمه عدنان شحود441010204414
وزارة التعليم العالي الال1499.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-05-04حمص04010510171سميرهديمه يوسف عرابي441110204415

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-13القنيطرة14040079716بسيمههبه حسين رمضان441210204416
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-23الالذقية06110037375سلمىوهران يحيى صالح441310204417

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2703.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-11حمص04030052326هدىشذى نعيم السالمه441410204418

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-29طرطوس10220044107فاطمه برهومياسمين محمد بركات441510204419
وزارة التعليم العالي الال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-03-08الحسكة04010002973منيرهمنى صالح السلوم441610204420

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال257.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-07حمص04150029347امالجمانه سليمان كنوج441710204421

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال276.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-04-30حمص04010470997حمدهصبا علي الشاويش441810204422

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االدارة الال2054.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-15حمص04020065770حاكمهماريا نبيه محمد441910204423

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-21حمص04030040615ابتسامبراءه محمد شنق442010204424

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1746.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-20حمص04010510298سميرهبشرى يوسف عرابي442110204425

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حماه05050144260هندحال علي الغزول442210204426
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-04حماه05030018519زينبفاتن ابراهيم ابراهيم442310204427

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال324.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-04-09حمص04010064085انعامزينب علي الحماده442410204428

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-20حمص04010608881ميادههبه هللا محمد عرابي442510204429

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2001-01-21حمص04010507152ريمحنين نادر السمره442610204430

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال73.2820210

397 من 132صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-14حمص04120073839مريمرزان محمد رستم442710204431

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2380.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03طرطوس10180009045نظيرهعلي فهيم مخلوف442810204432

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010201502رندهدانية خضير المنشف442910204433

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال70.9520190

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-13حمص04140011170عزيزهجانيت زاهر اسعد443010204434
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1712.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28حمص04120061280وزيرهنهى رمضان بوحسن443110204435

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال204.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-05-28حمص04060006093خضره الحسينبتول احمد الحاج حسن443210204436

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-16حمص04230012621زلفهأحالم صافي الجردي443310204437
المعهد معهد2001-02-10حمص04190046835رمساءروان بسام العلي443410204438

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.3920210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1735.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-23حمص04030006979نوفهبتول علي زعيتر443510204439

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-06-01حمص04010747178عبيرريان رامي البستاني443610204440

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5420210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة االقتصاد الال118.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حماه05030009692يسرى الصارمكريمه محرز الصارم443710204441

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1914.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030070227هناءرسول سعيد سعيد443810204442

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-18حمص04170022753بسيمةديانا صالح السليمان443910204443
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1542.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-07-08حمص04010520772جيداءبراءه خالد نصره444010204444

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال142.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-20حمص04220027356زهوه ماصولوزيره محمد ادنوف444110204445

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

احمد عبد المعطي 444210204446

التركماني

المعهد معهد1989-06-01حمص04010083803هدى

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال68.0820120المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1781.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-10حماه05010196602لطيفهليليان أحمد المحمود البرق444310204447

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال1400.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010177838مريمنور بدر حمود444410204448
228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010916553فاطمهوعد عبدالحسين حبيب444510204449
ميرنا محمد علي 444610204450

الخابوري

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12حمص04010122049براءه القاسم

وزارة الشؤون الال2173.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-25حمص04030013329بسمهمرح منذر المحمد444710204451

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

243كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010916562فاطمهغرام عبدالحسين حبيب444810204452
وزارة االتصاالت الال1574.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04020007954منال حسن كريشزينب قاسم الحاج محمد444910204453

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

لوسين احمد المحمود 445010204454

البرق

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1514.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-22حماه05011009434لطيفه

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2370.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-03حماه05150060110روايحآالء هيثم قاسم445110204455

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-19حمص04020025856شهيرهنوره حسن عبدهللا445210204456

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04020068469منال حسن كريشبتول قاسم الحاج محمد445310204457

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-15حمص04030009374ياسمينريم تامر السلمان445410204458

التقاني 

الصناعي

1878معلم حرفةوزارة التربية1875معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8720190تقنيات إلكترونية

المعهد معهد1999-06-05حمص04010120513هاله الديبسيدره سامر هالل445510204459

التقاني 

الصناعي

1878معلم حرفةوزارة التربية1875معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4620190تقنيات إلكترونية

ثانوية ثانوية1997-07-17حمص04220000612عفافبندر نبيل نوا445610204460

زراعية

وزارة التجارة الال260.0020160ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-06حمص04010177865مريمريم بدر حمود445710204461
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال128.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حمص04010010729بدريهسميا فضل العلي445810204462

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حمص04220054505حليمه محمدنغم صبح صبح445910204463
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1699.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-07حمص04011126098كاملهشيرين سليمان االبراهيم446010204464

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-01حمص04150011422ندىسالف محمود عباس446110204465
وزارة التعليم العالي الال1711.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-21حمص04020065761مطيعهمياده اسعد محمد446210204466

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-10حمص03230006740خالصه البابارنا طه فاضل446310204467

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال208.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-10حمص04170025415مريممروه رياض الفارس446410204468

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-23حمص04010910791ندىيارا ابراهيم حسن446510204469

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04010060663خوليوعد محمد يونس446610204470
وزارة الشؤون الال2226.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-12حماه05030062499وفاء العليلما أحمد المحمد446710204471

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1477.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-13حمص04200028209جهاداريج مروان دعاس446810204472

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1939.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04170025448مريمنور رياض الفارس446910204473

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1745.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010674653خلودامنه محمد العباس447010204474

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال2491.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04200028267جهاد دعاسمها مروان دعاس447110204475
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-21حمص04010118268كريمهأسمهان مصطفى المحمد447210204476

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال366.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-20حمص04010566584نظيرهجواهر اسماعيل الخليل447310204477

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050146567رانيارنيم علي عفيفه447410204478

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

241كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01حمص04070011506نايفهأمل قاسم الصليبي447510204479
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2318.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حلب02010110722بدريةريم آصف حسن447610204480

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال285.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-05حمص04180052524حوريهنسرين أحمد قجعه447710204481

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون الال2213.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-12حمص04010176201وردهزينه احمد المنصور447810204482

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1982-03-01حمص04040021074عزيزهفتاة محمود غاله447910204483

زراعية

وزارة التجارة الال834.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01حمص04140041184حكومفاديه صقر احمد448010204484

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2250.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04190023154عطرهايفون نبيل كاسوحة448110204485

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1697.0020170علميثانوية عامةثانوية2001-08-25حمص04030009471ياسمين عفيفهآيه تامر السلمان448210204486

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1457.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030065411اكتبار الضاهرعبير شريف السليمان448310204487

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1512.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حمص04200054525املرهف عبد الرزاق الزغير448410204488

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2012.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04080032113مطيعهراما جمال رياني448510204489

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال293.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-14حمص04010327137خدوجالرا احمد الزينو448610204490

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2661.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04120063288محاسن وسوفحافظ يونس مرعي448710204491

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04220057353فاطمه اليوسفنغم منيف زيدان448810204492

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال288.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-02-20حمص04140047825فوزيهرنا مناع عبد هللا448910204493

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة التعليم العالي الال146.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04010446104منىغيداء يوسف معروف449010204494

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال1628.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-05حمص04220058080امينهبيان ضمران الحمود449110204495

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27محاسب

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التعليم العالي الال1255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04030055588منار خضورامل اكرم الرضوان449210204496

والبحث العلمي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-15حمص04120087128الهامهديل فاضل ابراهيم449310204497

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال67.8320200المساحة

المعدنية

وزارة التعليم 37فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 509مخبري

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة التعليم العالي الال2430.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-17الالذقية06100028152وليمبشرى احمد محمد449410204498

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة الال272.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-23حمص04010494561هدىنسرين تيسير سفور449510204499

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1502.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-06-01حماه05050146267ريمه سليمانسالي مدين عفيفه449610204500

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04030028800نوالمياده هاشم المصطفى449710204501

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ميساء عبدالجبار محمد 449810204502

الخالد

وزارة التعليم العالي الال1318.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01حمص04220062143عنده

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-30حمص04010756644اميرهتشرين غسان عيسى449910204503

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-10حمص04010756663اميرهمارلين غسان عيسى450010204504

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حماه05140002466هالهبشرى الجندي خليل علي450110204505

والتجارة الخارجية

128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-16حمص04180060550عطريهسميه نورالدين دامشلي450210204506
وزارة االتصاالت الال1569.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-20حمص04230001744منىرانيا خضر الجهني450310204507

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1566.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-06حمص04030044037ثريااليثمار ابراهيم سالمة450410204508

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28حماه05050146453ريمه سليمانحنين مدين عفيفه450510204509

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04180076029عطريهنور نورالدين دامشلي450610204510
229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1973-03-10حمص04010825120نوالعايده عزيز البارودي450710204511
وزارة االقتصاد الال1626.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-06حمص04030044045روزهزينب عدنان سالمه450810204512

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1515.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-04حمص04140016243سمرحال احمد خضور450910204513
وزارة االدارة الال2142.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-09حمص04010061701منى سليمانمحمد عيسى العباس451010204514

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة المالية9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-10حمص04080011568نجاحرباب توفيق المصطفى451110204515

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1515.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-31حمص04010900399فلك خضوريساندي جهاد حازم451210204516

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1199.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04090018726آمنةحنان ممدوح الرفاعي451310204517
وزارة التعليم العالي الال1528.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-27حماه05170046062دارينجولي عصام قاسم451410204518

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10الحسكة08120093587اسيهعبير عدنان الحوشي451510204519

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04030085171تمره رحالاريج توفيق قيلوح451610204520

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-30حمص04140013790سميره ياسينحنان حكمت سيد451710204521

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2130.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-11حمص04220054499حليمه محمدنور صبح صبح451810204522

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1997-05-06حمص04220000598كفاحريم ياسين نوا451910204523

زراعية

وزارة التجارة الال3299.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال1974.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-14الحسكة08010013275كوثراالء عادل علي452010204524

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3275.0020190الكترونثانوية صناعةثانوية2001-05-01حمص05050059344ميساءهبة علي الكسيح452110204525

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 270فني لف محركات

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-03حمص04010363043رجاءحسين خالد الشمري452210204526

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال289.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-05-04حمص04010199179فاطمةسعاد محمد علي العبد هللا452310204527

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعةالال2398.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-10-23حمص04030041750هيام العليساره محسن الحسن452410204528

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

وزارة الموارد الال186.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-09-11حمص04120080164ليلىرباب فؤاد احمد452510204529

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1418.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04120087116الهامرهف فاضل ابراهيم452610204530

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17حمص04150002389جميله اسعدسهاد محمد سلوم452710204531
عامل صيانة وزارة الصناعةالال2985.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-07-29طرطوس10100035845مسره حديدفراس اسماعيل مرجان452810204532

الميكانيك

وزارة األشغال 323

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

وزارة الموارد 1035

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1556

وزارة االدارة 234كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020034أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-01حمص04110004055اسبهيهاحمد خالد الهنداوي452910204533

المحلية والبيئة

499كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة االتصاالت الال233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04230009190امالمحمد محيا الدين الخطيب453010204534

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14حمص04010363105فاطمهمحمد زياد الشمري453110204535

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال1906.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-19حمص04170025370مريمدالية رياض الفارس453210204536
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3475.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01حمص04150011621ميساءمياده احمد عباس453310204537

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

وزارة االتصاالت 235كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-23حمص04010179162ناديهثناء عمر دياب453410204538

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-06حماه04230008067سمر كتوبميساء عبد هللا المحمد453510204539

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-18حمص04010186930رابعه الحمويعال نزار االبراهيم453610204540

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال249.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-01حمص04010158121صفيهسميه عبدالمنعم بسمار453710204541

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 259محاسب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة االتصاالت الال1511.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-07حمص04080036961نديمههناء نعيم الموسى453810204542

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-08-23حمص04190124097ميادهريم غزوان العمر453910204543

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال69.8520210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

1886معلم حرفةوزارة التربية115

المعهد معهد1990-05-10حمص04020004548ابتسامغدير نضال محمد454010204544

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال72.3220129تسويق

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة االقتصاد 84عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1672.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-21حمص04220060207أمينه مستوهويدا محمد عباس454110204545
وزارة االقتصاد الال178.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-04-23حمص04020003766سالممحمد نزار محمد454210204546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3813.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04070006165فاديةبيان عبد الباسط القطاش454310204547

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2270.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-05حمص04010514489غادهلما فائز االبراهيم454410204548
وزارة االدارة الال1748.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04020041156نوفهماريا علي عبده454510204549

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

المعهد معهد1999-10-31حمص04150016635غادهحنان حسين العلي454610204550

التقاني 

الصحي

324مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.9220200تخدير

وزارة التجارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعةالال306.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-03-25حمص04030018050نوالكاتيا صالح مسعود454710204551

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع الجاهزة

وزارة 273

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال242.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-07-19حمص04030017877رجاءفوزيه يوسف السليمان454810204552

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04030026563غازيهدعاء نزيه فارس454910204553

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-10حمص04140028610جومانانغم عيسى غانم455010204554

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء315كاتب ماليوزارة النقلالال305.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-01حمص04120060211امالرشا حسن هدول455110204555

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-11حمص04010594868تركيهفاطمه علي المحمود455210204556

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال159.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-27حمص04140039101عزيزةطارق نزيه محفوض455310204557
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2337.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-28حمص04140028589جوماناديمه عيسى غانم455410204558

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-16حمص04010949022هيامهبه ظهير النجار455510204559
وزارة االتصاالت الال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-07حمص04140021277امونغاليه ماجد بدور455610204560

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-10-21حمص04040026115شيرازيوسف عزات الضاهر455710204561

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1888معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال60.2520201

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-11حمص04120038213فاطمهعتاب عزيز ناصيف455810204562
وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05حمص04190158079حميدهاسيا احمد زكريا455910204563

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-05حمص04120049174رحمهفاطمه علي ريشه456010204564

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-30حمص04190121583حميدهصفاء احمد زكريا456110204565

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2497.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120067783فاطمهسوزان سليمان عباس456210204566

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1999-03-08حمص04010230526سحر النعسانابراهيم عبد الباسط الشلبي456310204567

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال76.6420200

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-19حمص04130054535حبورحال محمد خضور456410204568

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-02-05حمص04020075762سعدهدالل يوسف ميالد456510204569

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.9620130صيدلة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-28حمص04150019730زعولريم محمد وحيد بدور456610204570
وزارة االتصاالت الال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-14حمص04140044457مهديههبه يحيى محمد456710204571

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

غصون محمد علي قره 456810204572

حسن

المعهد معهد1975-09-07حمص04010819452ظبيه

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال69.6719950

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-31حمص04150019541زعولهدى محمد وحيد بدور456910204573
المعهد معهد1981-05-25حمص04190125258حميدهحسنى محمد قاسم457010204574

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.3020010صيدلة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2419.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-12حمص04030013524وفاءفاتن راتب العك457110204575
المعهد معهد1991-06-01حماه05180005168فيروزابراهيم عدنان جروج457210204576

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8620134تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة االتصاالت الال131.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-23طرطوس04220039170عزيزهفائزه احمد االبراهيم457310204577

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-24حمص04190055423هيامبراءه صالح سليمان457410204578

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال71.1020200تقنيات كهربائية

المعهد معهد1983-06-01حمص04140035144تقالروز عبدو سلوم457510204579

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال63.9420030

المحلية والبيئة

7مساعد فني

المعهد معهد1983-12-15حمص04220035284غادهجوليت يوسف الشربه457610204580

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.6820050علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

المعهد معهد1998-04-22حمص04040027464ميسر المحمدأيه أحمد العيسى457710204581

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.7420180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الشؤون الال2247.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010459851نوالايه علي السكاف457810204582

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال151.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010230848فتاةزاهر عزيز نيساني457910204583

المحلية والبيئة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04040027445ميسرميرنا أحمد العيسى458010204584

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال183.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-20حمص04140052257الهامهبه بسام قطوف458110204585

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02حمص04150030453رابيهلميا عباس اكحل458210204586
المعهد معهد2000-01-01حمص04010241990نصرهبهاء الدين مروان عوده458310204587

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال65.5920200مخابر

وزارة التعليم العالي الال139.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-07-15حمص04090000359سميحهرنين عبد السالم نجعه458410204588

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1006قارئ عدادات

وزارة الشؤون الال2304.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04030063019زهورعلي بديع الحسن458510204589

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

51قاطع فاتورةوزارة التربية127

المعهد معهد1996-01-18حمص04010047221نزههرهف علي سليمان458610204590

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.4220160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 26مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1993-07-20طرطوس10010083182بديعه محمدمحمد عارف اسماعيل458710204591

والتمديدات

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال2781.0020142

وإذاعة

عامل ميكانيك وزارة الصناعة327

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال2095.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-14حمص04150008602نظيرهوعد نادر االسعد458810204592

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04040030659منتهانهال رئيف اسماعيل458910204593

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حمص04120150310كوثررائده احمد حرفوش459010204594
المعهد معهد2001-01-01حمص04010336121اسماءهيا ياسر السلومي459110204595

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال66.2520210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

226كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة التعليم العالي الال1975.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-21حمص04190059075لوندههاجر خضر االبراهيم459210204596

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2233.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-30حمص04150018009سعده شاهينابراهيم يوسف العلي459310204597

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21حمص04010788780عائدهزينه محمد االبراهيم459410204598

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29حمص04220069381حوريهمرجانه صالح شعبان459510204599

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال114.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1967-07-01حمص04230000033خدوجرويده محمود محرز459610204600

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعةالال2597.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-05حمص04180071333فاديامايا ماهر صقر459710204601

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

397 من 137صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1802.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10طرطوس10160088288سميرهنغم طالب حسين459810204602

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-02حمص05170012930سريهنادين راجح محرز459910204603

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس04180000378فرحهرشا حسن زاوي الصوفي460010204604

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2399.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04080001159هال الحورانيبانوا سعيد العلي460110204605

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

243كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون نعمال129.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-20حمص04040014083بسماصبا محمد منصور460210204606

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1996-11-12حمص04150008604نظيرهرهف نادر االسعد460310204607

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5920160تقنيات كهربائية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010405260هناءمريانا محمد الديب460410204608

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04130055903عزيزيميساء زهير صالح460510204609
وزارة االتصاالت الال145.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-06-01حمص04230001755معينهعفراء محمد ضحيه460610204610

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال164.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-07حمص04170020682سهيلهليلى محسن السليمان460710204611

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1985-02-04حمص04030034221انديرهصبا احمد حمدان460810204612

التقاني 

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

وزارة االدارة الال63.9920070

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 492كاتب رئيسيوزارة الدفاع11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1853.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-17حمص04010202882ريممحمد قيس العلي460910204613

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-08حمص04120051027اميرهعال حيدر حبابه461010204614

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية2000-01-01حمص04040010649بديعهمايا إسماعيل حسن461110204615

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3176.0020170

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-03حمص04010628732هندفادي ماجد العلي461210204616
وزارة االدارة الال211.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-05حمص04140019937عفافيارا راجح ونوس461310204617

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

وزارة االتصاالت الال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-02حمص04030004439سهامرويده عبد اللطيف العلي461410204618

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1994-10-01حمص04220053965اميره ناصريعقوب رفعات عمران461510204619

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7720152تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة255فني ميكانيك

الفارزات

338

المعهد معهد1986-09-01حمص04220056038ايمانعهد سعدالدين حربه461610204620

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال75.5020060مطبخ وحلويات

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-26حمص04140025950نعيمههديل ابراهيم خضر461710204621

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال148.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-11-07حمص04040008734منيرهصبا عبدهللا سلوم461810204622

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال244.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-02حمص04010691749سوسنمجد رفعات شليل461910204623

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم العالي الال1745.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09080270788ابتسام اليوسفرزان نعيم عبد الهادي462010204624

والبحث العلمي

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-13حمص04140028612جوماناوئام عيسى غانم462110204625

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال153.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حمص04150020535نبيهامريم محمد الصالح462210204626
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1419.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030015594ميساءنغم غسان اليوسف462310204627

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-21حمص04220052255فضهبشرى محي الدين الناصر462410204628

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-13حمص04010367546غصونرنا عدنان السليمان462510204629
المعهد معهد1997-09-01حمص04140012377سهام سليمانمرام سمير سيد462610204630

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال66.2420180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد1996-04-25حمص04170015754محاسنغرام خليل األسعد462710204631

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.8020180طب طوارئ

وزارة التعليم العالي الال1680.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-28حمص04060010461ميرنامريم ناصيف الجردي462810204632

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01حمص04010792256بديعهبشار عبدالرزاق السلومي462910204633

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1986-08-09حمص04060010154نهادغيثاء عادل العواد463010204634

زراعية

وزارة التجارة الال471.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال1515.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04030066820زينب طههديل هيثم طه463110204635

والتقانة

52قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االقتصاد الال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حمص04170075306نوفهمناهل عيسى االحمد463210204636

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال226.0020112علميثانوية عامةثانوية1993-02-01طرطوس10260011796سكينهمحمد علي حسن463310204637

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 16محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1548

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20الالذقية06200019914فدوىماجده محمد العلي463410204638

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1990-05-20حمص04010850699مريممعال محمود منصور463510204639

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال66.1420129

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1988-01-20حمص04140001039هندوسيم مفيد سبله463610204640

المركبات

أمين مستودع وزارة الصناعةنعمال257.0020067

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة االتصاالت الال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-12حمص04220022631ميادهسهى زيدان نصره463710204641

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حمص04190068404الهامنور احمد العبدهللا463810204642

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-01-20حمص04010202911ريم حورانيعال قيس العلي463910204643

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال63.9720210المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

مساعد وزارة النقل509مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

314

المعهد معهد1984-10-06حماه04220056017ايمانوعد سعد الدين حربه464010204644

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال68.1320040

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت الال265.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-06-08حماه05070033702نجاحرزان رمضان المحمود464110204645

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1999-08-05حمص04010010503هدىروان عبداللطيف السالمه464210204646

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال67.7820210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التجارة الال262.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-22حمص04030002434رحيلهميس هاشم داود464310204647

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04190068540يسرىناديا ياسين الصالح464410204648

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2002-01-01حمص04120032385افتداءهديل يوسف عرابي464510204649

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.9220200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

311أمين صندوقوزارة الصناعة310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة التعليم العالي الال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15حمص04170002733امينهرشا جابر العلي464610204650

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال2363.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-25حمص04150020185فاتنعال كاسر حسين464710204651

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

52قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال147.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01دمشق03300104802منىزينب زهير االحمد464810204652
- عامل كهرباء وزارة الصناعة1070عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2735.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-08-12حمص04150032528فاطمهابراهيم خليل العلي464910204653

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حمص04010921726فردوسزينه عبدالعزيز القبوي465010204654

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1995-01-01حمص04190021606وهيبهمنذر عيسى طعمه465110204655

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1892معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3820173تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1672.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-18حمص04011056031سميرهوالء وهيب خضور465210204656

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01حمص04030021982ليلى العكاريرابيا خضر عيد465310204657

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال127.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-05-01حمص04030022471بديعهرحاب حامد المنصور465410204658

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1992-09-01حمص04040021622جمولبتول اديب الموسى465510204659

التقاني 

الصناعي

502مساعد فنيوزارة الدفاع1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال76.0520130تقنيات كهربائية

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-05حمص04050021599رئيفهملك كامل وقاف465610204660

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1452.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04050028968سحرنيرمين نادر مخلوف465710204661
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-15حماه05100056549أملسناء عبد الكريم شاهين465810204662

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-21حمص04120056457نهالجمانة علي سلوم465910204663
وزارة االتصاالت الال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04010525381كوثرفاديه محمد عمران466010204664

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1997-09-01حمص04220070615ليلىنوره ابراهيم الحمدان466110204665

زراعية

وزارة التجارة الال2897.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-04حمص04060002332مرامهديل مزيد غصا466210204666

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010396927غادهميسم عيسى عبيدو466310204667

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2001-01-01حمص04220005202منورمحمد منهل العقده466410204668

التقاني 

الصناعي

1899معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال63.3220210تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد الال129.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-09-04حمص04140004946حسنهعلياء عبد الهادي درويش466510204669

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01حمص04120055590فهميه شقوفساندي حسن شقوف466610204670

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال145.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-05حمص04010055210عصريةنوره عبدالسالم العامر466710204671

العالي والبحث 

العلمي

238كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1722.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04220066982كفاحسليمان محمد السليمان466810204672

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1969-12-10حمص04010268459انيسهميسم يوسف طهماز466910204673

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2992.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-04-17حمص04220021516ابتسامهديل محمد الحوراني467010204674

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة الموارد الال2291.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04040033110لينهسوزان سمير علي467110204675

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-07-27حمص04010474987سالفوئام بسام المعلم467210204676

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال72.1020210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد2002-01-01حمص04220008256جميله الونوسعلي شعيب محمد467310204677

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال66.4220210تقنيات كهربائية

وزارة االتصاالت الال1915.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140025228عفاف قاسمأروى محمد ابراهيم467410204678

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-08حمص04030014282نوفاوفاء عبدالمجيد ديب467510204679

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1676.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-17حمص04020026597ميساءنوسجان نزيه خليفه467610204680

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حمص04140046106منىعليا نيروز درويش467710204681

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2354.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-25حمص04080003327كوثررهف بدر بدور467810204682

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حمص04010177398بدريهديانا محمد الخضر467910204683

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04030063462رحاببثينه نجيب الوعري468010204684

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حمص04020041495كتيباحسين يونس العلي468110204685

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-20حمص04010743696عزيزهفاطمه خالد الجاسم468210204686

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال142.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-15حمص04030076076وزيرهريم كامل السالمه468310204687

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-12حمص01020058198اميرهرهام غياث كامل468410204688
وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-28حمص04170030241خديجهغاده محمود ابو جره468510204689

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1982.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-11-16حمص04140044998شهرزادزينب عبد المعين بالل468610204690

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-03-20حمص14030039136انتصارايناس موسى كردي468710204691

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال66.5220210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع1902معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1892.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-10حمص04150024429كفاحرهف علي أحمد468810204692

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1677.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-03حمص04030029236منيفهمحمود صالح زغور468910204693

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال297.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-03حمص04010853449تماثيلهيفاء حمود الطيار469010204694

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التعليم العالي الال2092.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-25حمص04050032452ردينهعلي فيصل يونس469110204695

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-10حمص04030029034سوسننهى غسان العلي469210204696
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2433.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-04حماه05010175721عبيرراويه موسى االحمد469310204697

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1722.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04080021411شاهاإيمان اصف الناجي469410204698

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال2354.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10طرطوس10010126771هدىآالء جودت ابراهيم469510204699

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-31حمص04220024054لينايارا فريد الحسن469610204700

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1992-01-01طرطوس04010131486امتثالغرام هواش الشقوف469710204701

زراعية

وزارة التجارة الال298.0020090ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2000-01-01حمص04010635639سمر شتوريمامه محمد شتور469810204702

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال69.5320210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة االتصاالت الال1729.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-02حمص04220022709نهادميرنا رعد نصره469910204703

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-30حمص04220006455ملكهعهد سمير ادنوف470010204704

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1995-10-18حمص04220021905ابتسامخضر سلمان الحمدان470110204705

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3220162تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

المعهد معهد1995-01-01حمص04140005578سحرعال عبد المجيد مصطفى470210204706

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاعالال62.8220180تقنيات كهربائية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-17حماه05050001715هالهشذى خالد اآلغا470310204707
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04220077052لينامايا فريد الحسن470410204708

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1557.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-05حمص04220022274شمسهميرنا نصر الجمعه470510204709

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1988-09-15حمص04010160200صباأغيد منجز الحسن470610204710

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1909معلم حرفةوزارة التربية1907معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0020120

المعهد معهد1989-09-02حمص04020054644زكوه السلومعالء يوسف سالم470710204711

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1895معلم حرفةوزارة التربيةالال71.14201110تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال1545.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04010404529صباحمرح محمد المحمد470810204712

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

241كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حمص04010427397ثناءصفاء سمير العلي470910204713
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال149.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-01حمص04180048149خدوجفاطمه خالد العمش471010204714

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04190045428اعتمادحال عيسى الصالح471110204715
المعهد معهد2000-11-06الالذقية06170030807ابتسامحيدر حامد سلوم471210204716

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.0020210معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1615.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-16حمص04010562648فاديامرح لؤي الجمال471310204717

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال1777.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-15القنيطرة14040079553حميدهروال سعد ملحم471410204718

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-09حمص04220024121نوفهدارين محمد العلي471510204719

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-30حمص04010524712هالشهناز سهيل االحمد471610204720

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15طرطوس10090092680اميرهميرفت حسين دال471710204721
وزارة االدارة الال275.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-01-02حمص04010764066هدايهمنى يحيى البريجاوي471810204722

المحلية والبيئة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة1005عامل مخططات

المعهد معهد1997-01-01حمص04010074369ثرىأماني فواز اتوه مشلي471910204723

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.2620160مخابر

المعهد معهد2000-05-01حمص04040033111فاديهمرام علي خضور472010204724

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1888معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية226كاتب ضبطوزارة العدلالال69.0020200

وزارة االتصاالت 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1819.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-20حمص04010000660جميلةلمى محسن الحواط472110204725

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1579.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-19حمص04011090550نشوهبتول لؤي العلي472210204726
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-10طرطوس10090092415هناءالين شاهر دال472310204727

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-01-05حمص04140041536وزيرهعدي سجيع محمود472410204728

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال65.7320201كهرباء

المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

307عامل فنيوزارة الصناعة102رئيس وردية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-17حمص04020047978اخالصعزيزه عماد بكور472510204729

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-02ريف دمشق03320000864اديبهندى كامل يوسف472610204730

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال71.7720140صيدلة

وزارة االتصاالت نعمال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-02حمص04080005630كرجيهرانيه كاسر الشمعه472710204731

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالنعم2147.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010449855جوهرهدارين خليل عطره472810204732

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1992-06-20حمص04010967820ابتسامزهور الياس مخول472910204733

زراعية

وزارة التجارة الال372.0020100ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1249.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حمص04180054990خديجهاسماء اسماعيل المرعي473010204734
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-18حماه05190000485نجاحريم سهيل الديب473110204735

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-08-20حمص04120061255اميره العكاويرنده حيدر بوحسن473210204736

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال83.3220170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع306خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال2326.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-19حمص04010180500وصالعبير نايف السليمان473310204738

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-26حمص04010762700لبانزهور محمد لبان473410204739
المعهد معهد1995-02-01حمص04080009503نزههجعفر رافع عطيه473510204740

التقاني 

الصحي

324مساعد فني أولوزارة الصحة321مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال67.2620170تخدير

وزارة االقتصاد الال2105.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02حماه05070041463ايفونمارينال أيمن منصور473610204741

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1282.0020203أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-10حمص04020012937ريمحسين حجازي عصوره473710204742

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04010617495نجمهسهير وليد سالمه473810204743
وزارة االتصاالت الال1498.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-21حمص04060036535رباديانا فيصل القاسم473910204744

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حمص04220004717فايزهربا نوري سالمه474010204745

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1455.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-16حمص04120060200نزيها عمرانهديل احمد العلي474110204746

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2477.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-01حمص04010450797خضرهميس حسين الحسين474210204747

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1999-05-16حمص04220025211شاديه الرستمخوله ابراهيم اليوسف474310204748

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال67.4320190تقنيات كهربائية

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-07حمص04140022820عفافعبير نضال خليل474410204749

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-01-01حمص04120050466هناءزين مالك عبدالكريم474510204750

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة وزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.2320190

أجهزة طبية

1005

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12حماه05170031461سميرهانتصار عبدو شدود474610204751

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال169.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-01-05حمص04010541008تمامهال محمود الكردي474710204752

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حمص04010115668نوالرشا بدر الدين حديدي474810204753

والتقانة

243كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-01-04حمص04040026054ريوفسمر فائد بدور474910204754

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

1888معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال72.8120170

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-02حمص04190124389غرامرنيم عيسى قصراوي475010204755

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال287.0020079كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-09-10حمص04140002219نافلهمحمد عبد اللطيف عيسى475110204756

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1554

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1557

المعهد معهد1998-07-18حمص04011164689شمسه عيويرهبه هشام عوده475210204757

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال70.6020190

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة التجارة الال2400.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-31حماه05180027984عطاردهيا عبد الهادي اسماعيل475310204758

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االدارة الال1551.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-11حمص04150018921تباركجوليت رمضان علي475410204759

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية27محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-23حمص04140011364لوديفاطمة سلمان عيسى475510204760

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1985-07-20حمص04120032545حياةشيرين محمد اسعد475610204761

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.4020050

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-30حمص04140007592الهامحنان محمد سالم475710204762

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال2391.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-24حمص04050026462فيروزغسان عبد الكريم السليمان475810204763

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04140021765جورجيتعدي صادق سالمه475910204764

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال67.8220210شبكات حاسوبية

المعدنية

وزارة النفط 38فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1801.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02حمص04120085693نوالسومر محمود شمالي476010204765
وزارة التعليم العالي الال2146.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-17حمص04010179361غاندةدعاء منذر ميكائيل476110204766

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

وزارة االتصاالت الال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-28حمص04150027774هندليلى منير الحسن476210204767

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-07-21حمص04220023590هناء ادنوفسوسن احمد القصراوي476310204768

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال72.0220200تقنيات كهربائية

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04حمص04040001534نزيههحال رضوان ابراهيم476410204769

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-08حمص04010480575نجاحيزن بركات الحمود476510204770

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1639.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-09حمص04040024039ناجيهرغد جابر حسن476610204771

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1974-12-07حمص04120029258سعدىعلي احمد احمد476710204772

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.4819950انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد الال1712.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12حمص04220067884عايدهمرهف عبداللطيف النداف476810204773

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت نعمال143.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04020057482وجيههلبنه مصطفى مصطفى476910204774

والتقانة

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المحلية والبيئة

23محاسب

المعهد معهد2000-09-02حمص04010179358غانده العموريوالء منذر ميكائيل477010204775

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال81.1420200محاسبة

المحلية والبيئة

494امين مستودعوزارة الدفاع492كاتب رئيسيوزارة الدفاع11مأمور تحقق

وزارة االتصاالت الال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-07حمص04010299699هاجربسينه حسن العيسى477110204776

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15حمص04010877534نجودرجاء محي الدين العلي477210204777

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-23حمص04010183799عصامفاطمه عبد الكريم االعرج477310204778

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-29حمص04140023788أماليانا اسماعيل نجم477410204779
وزارة التعليم العالي الال2621.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-04حمص04010140932امينههديل تامر درويش477510204780

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

ثانوية تقنيات ثانوية1997-01-23حمص04120046628كوثر حموشوالء خضر عرابي477610204781

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال3927.0020140

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االقتصاد الال2032.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17حمص04040022257سميرهأروى حسن عمران477710204782

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال1268.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-17حمص05070051270أميرةبسمة سهيل مهنا477810204783

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03طرطوس10160129313نهالعلي محمد عمران477910204784
المعهد معهد1999-02-04حمص04010565582بثينهعطيه محمد شاهين ملحم478010204785

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال62.7720190كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التعليم العالي الال2169.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-10حمص04140023785اماليارا اسماعيل نجم478110204786

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط والثروة الال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حمص04030052448عزيزهسلوى ابراهيم خضور478210204787

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2630.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-09حمص04030008935مريمبتول علي سكاف478310204788

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال297.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-15حمص04010316978أديلليندا حافظ عساف478410204789

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1347.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-04حمص04060023661كوثرمايا حسين مصري478510204790

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال289.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-01حمص04120026826فاطمهعلياء علي الطاهر478610204791

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد2001-07-01حمص04120056106شهيره اسعددالل رزق العلي478710204792

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال74.4020210المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 509مخبري

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة االتصاالت الال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-13حمص04220049814فايدهبشرى علي الكرع478810204793

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2113.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25حمص04020010376فوزيهحسين عبد الكريم تقي478910204794

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-05حمص05130027155آمالهبه محمد عباس479010204795

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010521566شاديهآيه غازي السليمان479110204796
وزارة االدارة الال285.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حمص04120026831فاطمهلورين علي الطاهر479210204797

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1824.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-11حمص05180022634الهاممنار ياسين علي479310204798
وزارة التعليم العالي الال1569.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-23حمص04180037040شهرباننور وليد الحسين479410204799

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-11-12حماه05070027176ليلى اسعدميره فارس الحمدان479510204800

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.0620160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال255.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-07-01حمص04140016237زهره مرعيثناء سليمان منصور479610204801

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2137.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010074365ثرىسالي فواز اتوه مشلي479710204802

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال120.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-08حمص04020004688نجاحجولي هيسم مخول479810204803

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 21محاسب

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

20جابي

وزارة االتصاالت الال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-08حماه05110020213صبريهدارين حسين الحسين479910204804

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20حمص04010266081فدوهرجاء موفق درغام480010204805

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-13حمص04040021559جيهانذكاء حمدان منصور480110204806

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال333.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-09-15حمص04010207736افتخارنعمه حيدر االبير480210204807

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1990-06-15حمص04020041494كتيبارجاء يونس العلي480310204808

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.5320100مخابر

ثانوية تقنيات ثانوية2002-01-15حمص04190124871مريم الحسينرغد مسلم الحسين480410204809

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3058.0020210

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة التجارة الال286.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1976-08-22حمص04130055725سعدهنهاد مزيد الحسن480510204810

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل تسوية وزارة الصناعة272فني نجارة

وخراطة

عامل كهرباء وزارة الصناعة334

هاتف وإذاعة

327

وزارة االتصاالت الال2227.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-12حماه05170043387اعتدالشذا سليمان صبره480610204811

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عامل فني وزارة النقل1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال255.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-06-17حمص04140004781وحيدهروال احمد سالمي480710204812

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04140043202جوليايوسف شهيد سعد480810204813
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-09حمص04010000209باهيةهيفاء رياض سلمان480910204814

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال4521.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-05حمص04120084624ضحىريم حسين الكردي481010204815

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-02حمص04220034190فطومغدير محمد عيد الفوعاني481110204816
وزارة النفط والثروة الال256.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-01حمص04140009525رئيفههبه ابراهيم ابراهيم481210204817

المعدنية

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1023فني كهرباء

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-15حمص04170039577نافلهزينب سليمان اليوسف481310204818
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-30حمص04010000382سراب ديبروان موسى االبراهيم481410204819
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-05حماه06220007037اميرهفاطمه حكمت ريحانه481510204820

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-08حمص05070009796تمانيهوعد اصف الجفول481610204821

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20حمص04150030647سليمههال نصر ديب481710204822
وزارة التعليم العالي الال2327.0020140علميثانوية عامةثانوية1993-03-02حمص04010433259مريمعال خضر القاسم481810204823

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2745.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-30حمص04011036774مريمصبا محمود منصور481910204824

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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المعهد معهد1996-01-20حمص04170039973سميهحسام قاسم فرزات482010204825

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1899معلم حرفةوزارة التربيةالال79.2520161تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة التجارة 337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال2220.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-11حمص04010063593داللريم محمد المحمد482110204826

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3643.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-04-24حمص04150018019هاللهسليمان عفيف العلي482210204827

إصالحات عامة

325

وزارة التجارة الال274.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-25حمص04010390768يسرا الخضرعائده عيسى المحمد482310204828

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02حمص04010880780شفيقهسمر احمد رزوق482410204829
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1656.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04010475938سهامايا عدي جنيدي482510204830

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1964.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220019801يسرىزينب احمد شحود482610204831

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-25حمص04020027749نهادرؤى محمد خالد الدرويش482710204832

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1698.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03حمص04010123703رواللجين ياسر السليمان482810204833

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-30حمص04140067424مهامي موسى ادريس482910204834

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-03-01حماه05170044212نديمهرهف عيسى الحسين483010204835

التقاني الطبي

328مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.4720190تخدير

وزارة الشؤون الال160.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-02حمص04010850704مريممي محمود منصور483110204836

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-13حمص04220071190مريمرنا محمد عابده483210204837
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1828.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-27حمص04120087961نمره حمودصفاء محمد مدور483310204838
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال165.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-31حماه05070039115نجاحلمياء احمد العبود483410204839
وزارة االدارة الال130.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04120062664سعدهرؤى علي علي483510204840

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال2263.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-09-25حمص04030029294هيفاءعلي فاتح العلي483610204841

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

53قاطع فاتورةوزارة التربية127

المعهد معهد1996-01-01حمص04150000832وفاءرشا محمد زريبي483710204842

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربيةالال69.7320150تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01حماه05190004909عليامها حسن احمد483810204843

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال208.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حمص04040029089حمامهدارين يونس ابراهيم483910204844

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-01-09حمص04011121739انطوانيتروال وليد الصباغ484010204845

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال70.8520210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

311أمين صندوقوزارة الصناعة29

المعهد معهد1998-08-01حماه05150051697ردينايونس غسان سليمان484110204846

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط 226كاتب ضبطوزارة العدلالال71.7020201

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

323فني كمبيوتروزارة المالية115

ثانوية ثانوية1999-05-15حمص04220005195منورآيه منهل العقده484210204847

زراعية

وزارة التجارة الال2626.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال2076.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-13حمص04150018962هدىسومر سليمان العلي484310204848

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1404.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-07حمص05070003965مشيرةميساء ابراهيم القدور484410204849

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1387.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-10حمص04230013873سميرهرهف بسام مبارك484510204850

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120062603سعدهمحمد علي علي484610204851
وزارة التعليم العالي الال213.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04010031216يسرىالرا سمير شعبان484710204852

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-05-01حمص04140019546فاطمهجلنار محمد قوزي484810204853

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال67.7520190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1902معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

ثانوية ثانوية1978-09-07حمص04010161532مجيدهصفاء سليمان المصري484910204854

زراعية

وزارة التجارة الال781.0019970ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال1385.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04170097543فلايرصفا سمير فرزات485010204855

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-21حمص04060002330نهالهيفاء سمير غصا485110204856

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04120062561سعدهيارا علي علي485210204857
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2311.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04010123210رجاءرهف محمد االبراهيم485310204858

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1984.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-08حمص04010480588نجاحغزل بركات الحمود485410204859
المعهد معهد1995-01-01حمص04060032254مهديهحسن رئيف علوش485510204860

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال71.0620143تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1878معلم حرفةوزارة التربية336
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1985-12-06حمص04020011494شهيرهحسين محمد عبود485610204861

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال64.7020060تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة255فني ميكانيك

الفارزات

338

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-06حمص04030033273غانياديانا رمضان حلوه485710204862

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3009.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-15حمص04170038808هدىمحمد عبد االله فرزات485810204863

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-13حمص04190010096ربيعهليليان حسين الحوراني485910204864
وزارة االتصاالت الال1476.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص10160064005غيثاءهناء عبد الناصر تركماني486010204865

والتقانة

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-01-25حمص04010853927رجاءريم محمد االبراهيم486110204866

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال74.2820210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاع308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال2521.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-29حمص04010273755مرفتسالي هيثم الخليل486210204867

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال121.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-01حمص04010880794يسرىفدوى محي التالوي486310204868

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال3465.0020144حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1993-05-01حمص04030004638ثرياحسن علي لووش486410204869

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

503مساعد فنيوزارة الدفاع271فني ميكانيك

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1796.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-02حمص04010406594منىنبال محسن العلي486510204870

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1999-11-25حمص04010119424منانوره سليمان شدود486610204871

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال64.3120210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

المعهد معهد1997-01-10حمص04120033255فيروزاليسار علي جامع486710204872

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال63.8920170شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07حمص04140010292ميساءايه حسن حسن486810204873

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04140054277شاهنازاريج علي ونوس486910204874

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-06-08حمص04220017427نداءلقمان سليمان معروف487010204875

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال65.4220210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02حمص04020015984وفاءروال محي الدين المحمود487110204876

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال120.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-09-25حمص04140012033نعيمهحنان عيسى بلول487210204877

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04030075674نهوهفاطمه حسن اسد487310204878
وزارة التعليم العالي الال212.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-06حمص04140046110طلوعبير سعيد درويش487410204879

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

50قاطع فاتورةوزارة التربية21محاسب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-03حمص04150034316عبيرأريج عبدو سليمان487510204880

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-04حمص04010401058فريدهحنان علي العبد هللا487610204881

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص04030013313فلايرهادي فهيم المحمد487710204882
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2239.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حلب03040017250غاليهزينب احمد خلف487810204883
المعهد معهد2000-01-27حمص04180071329فاديامريم ماهر صقر487910204884

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال72.6820200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

وزارة االقتصاد 29

والتجارة الخارجية

124كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-20حمص04170062350فطيمسمية محمود فرزات488010204885
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حمص04140020598نجاه علياماره عبدو عبد هللا488110204886

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04230020699وزيرهجواهر سليمان عتابه488210204887

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01دمشق01040026514اجفانرهف محمد رمضان488310204888
وزارة التجارة الال329.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-06-04حمص04220009600نجاحدانيا توفيق زيدان488410204889

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

المعهد معهد1984-07-02حمص04030029790ابتسامصبا مصطفى رحال488510204890

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال61.0020090

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

ثانوية تقنيات ثانوية2003-02-24حمص04010178273منالأية محمود اليوسف488610204891

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3192.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة الشؤون الال2167.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-20حمص04011112107مريملما امين السليمان488710204892

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

رويده محمد فواز عبد 488810204893

المنعم

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-23حمص04010496384ميساء

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-20حمص04010131594نجاحمنال عبد الحميد مرشد488910204894

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1581.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04حمص04010178258منالبتول محمود اليوسف489010204895

والتقانة

319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب

وزارة الشؤون الال1354.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-29حمص04011111998مريممريم امين السليمان489110204896

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-03حمص04170038708لينا فرزاتايمان هيثم فرزات489210204897
وزارة النفط والثروة نعمال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04حمص10230026063فاطمهياسمين رزق خليل489310204898

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حمص04150021212سالمرانيه علي ديب489410204899

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1984-05-08حمص04140038509لطيفههال بهاء الدين ابراهيم489510204900

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.6620040علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

المعهد معهد1991-03-27حمص04020056774شهيره العليلما احمد العلي489610204901

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال74.6620160

وزارة التعليم العالي الال2255.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010115043رابعهراما عدنان السيد489710204902

والبحث العلمي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال2309.0020172ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-02حمص04030089058امالعبد هللا صالح المصطفى489810204903

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 10جابي

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حمص04010178316وهيبهعلي محمد اليوسف489910204904
وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالنعم1762.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-11حمص04010537392بشرىرغد محمد العلي490010204905

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

- عامل كهرباء وزارة الصناعةنعمال2853.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-02-03حمص04010753251سهيلةمرام ابراهيم حسن490110204906

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

المعهد معهد1986-05-15حمص04020048177زينب الحسينبنان محي الدين السيد490210204907

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال87.4820100علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال2722.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010012655سعادايمان تميم العلي490310204908

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-04حمص04150002521عفافهناء محمد محمد490410204909
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه05030013705حميدهمفيده كاسر الحسين490510204910

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1603.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010625367تغريدهنادي حسام القدسي490610204911

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال184.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-08حمص04190019671جومانامرام ماهر عربش490710204912

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-22حمص04080000219مطيعهرهف جمال الرياني490810204913

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1884.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-08حمص04011186610ثرياياسر محمد الدرغام490910204914

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2464.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-15حمص04010755713ميساءمرح يوسف الفحام491010204915

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال198.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-24حمص04010596856حكميهصالحه مصطفى العاقل491110204916

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-10-01حمص04050001273انتصارموسى فؤاد الناصر491210204917

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال67.1920190كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التعليم العالي الال206.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-04حمص04010166803ثريهمحمد عباس الدياب491310204918

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حمص04010151670خضرهمها ابراهيم العلوبه491410204919

والبحث العلمي

240كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1420.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04190066850رجاحبشرى عفيف الشريف491510204920

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1991-04-10حمص04020066190لوزهأريج بهجت محمد491610204921

زراعية

وزارة التجارة الال268.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2022.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-23حماه05190030316مناهلصبا رامز خليل491710204922

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1438.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010185309صفاءفاطمه محمد فراس النجار491810204923

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-28حمص04010485502علوهسليمان عبد الرحيم العلي491910204924

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1985-09-11حمص04010095874كوكبماريا يوسف اليوسف492010204925

زراعية

وزارة التجارة الال462.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة الال290.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-15حمص04030028957نوالدارين عبد الحميد العمر492110204926

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

345مساعد جمركيوزارة الصناعة259محاسب
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وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حمص04170007972آمنهمحمد شهاب المحمود492210204927

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2002-01-26حمص04180072211خيزرانلبنى حسين علي492310204928

التقاني 

الصناعي

1878معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال64.1320210تقنيات إلكترونية

وزارة الشؤون الال1551.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-02-07حمص04030078055ندىزهراء حسين فيتروني492410204929

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-08حمص04030018770جميلهفاديه هاشم المحمد492510204930

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال1684.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-15حمص04200002555سميرهروان نادر موسى492610204931

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

محمد محمد مختار 492710204932

الحراقي

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-05حمص04180061509سوسن

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1299.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-11حمص04030058206سهامرغد عبد اللطيف العلي492810204933

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدلالال2374.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120095424امتثالردينه ابراهيم عرابي492910204934
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2084.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05حمص04140033622وجيههغزل فاروق محمود493010204935

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال152.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-05حمص04020000761سميرةبشرى مروان ونوس493110204936

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-01حمص04220041569مريمغيداء احمد االبراهيم493210204937

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-18حمص04180060593نهلهاحمد خالد دامشلي493310204938
وزارة االتصاالت الال2211.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حمص04140038177حوريهروان هيثم علي493410204939

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-01-03حماه05150039671سمرجعفر رمضان األحمد493510204940

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال60.7020170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال268.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-09-01حمص04140040690حميدهبشار عزيز ناصيف493610204941

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال165.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-21حمص11040006242صباحنهى صالح العباس493710204942

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حمص04120020723يسرهعتاب كمال االسعد493810204943

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2001-01-21حمص04030049825كرواننور كنجو االبراهيم493910204944

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.7420210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم العالي نعمال1920.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-05حمص04120085735مهىاحمد محمد األسعد494010204945

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-01حمص04010754936ليلىسالم غدير ملحم494110204946
وزارة االقتصاد الال2228.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-15حمص04120085725روزهعلي مظهر شمالي494210204947

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال1785.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-01حمص04170086152رجاءرغد محسن عيد494310204948

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال314.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-09حماه04050023965منيرهميمونه جمال االحمد494410204949

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال282.0019940كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-11-10حمص04220030746خدوجيسره حسن الوسوف494510204950

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة التعليم العالي الال1559.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-24حمص04220055021ملكهفاطمه غازي برهوم494610204951

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1984-10-17حمص04140002569سميرهوسيم ياسين ديوب494710204952

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.7620058علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

305خفير حراجي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-14حماه05030038228لياللما حمود العكاري494810204953
المعهد معهد1977-07-02حمص04190061734فوزهنبيل خليل المحمد494910204954

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربيةالال60.5019980ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال2027.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-10-14حماه05150078723سحرتركي احمد ابراهيم495010204955

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-19طرطوس10020003292زينهليلى محمد بكره495110204956

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2108.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-12حمص04010582516سهامنور عدنان اليونس495210204957

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-31حمص04060009783هدىرؤى نزيه صالح495310204958
المعهد معهد1997-08-30حماه05170043237سهاموالء فؤاد ابراهيم495410204959

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي 323فني كمبيوتروزارة المالية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال62.2520190

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة التجارة الال256.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-12-10حمص04120032547حياةنسرين محمد اسعد495510204960

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-07حمص04120100626امالمارلين محيا سليمان495610204961

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-28حمص04010519696مارلينمجد عماد الخليل495710204962

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال142.0020017علميثانوية عامةثانوية1984-01-03حمص04120065375فريزةمحمد ياسر نصار495810204963
وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةنعمال290.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-05حمص04120038413فاطمه مرعيكاتيا ابراهيم محمد495910204964

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء258أمين صندوق

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-08حمص04170009655صفيهفاطمه عبد االله ذياب496010204965

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

روعه عبد اللطيف 496110204966

جاموس

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04120050703ثمينه

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-09حمص04130025533هدىهبه بشار شهدا496210204967
وزارة التعليم العالي الال138.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-23حمص04140047260منالرغد بسام بلول496310204968

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال275.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-01حمص04140009725محاسننداء نظير علي496410204969

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد1999-04-26حمص04200022303مهديةآية عزالدين األحمد496510204970

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.2920200إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

المعهد معهد2001-06-20حمص04030035721اميمه السليملجين زهير نوفل496610204971

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال74.0620210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2633.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030059260اسمهانياسمين يوسف العمر496710204972

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-26حمص04150002501عفافرهف محمد محمد496810204973
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-18حماه05150073411يمنىنجوى محمود حمود496910204974

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-03حمص04150002508عفافمرح محمد محمد497010204975
وزارة االدارة الال1734.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-16حمص04010460660نايفهغنوه ياسين اليوسف497110204976

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16محاسب

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-02حمص05050011303سعادعال عبد الرحمن بشور497210204977

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-07-26حمص04060010446رنادعاء علي الجردي497310204978

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال76.3220190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال247.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-10-10حمص04010735699منيرةابتسام زهير بلول497410204979

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-11حمص04010018833يمنىأمل هيثم الخضر497510204980
وزارة االتصاالت الال2152.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حمص04120012809شهنازمي علي ربيع497610204981

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-18حمص04230001624صبريهبشرى بدر الحبيب497710204982

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04190062662فاطمهآالء حكمت االحمد497810204983

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1892معلم حرفةوزارة التربيةالال70.3120200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1483.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120054602أمانيليال محسن ليال497910204984

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال311.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-30حماه05170051041عزيزهرشا جمال صيبوح498010204985

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة النفط 243كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04010617559وريفسيدره محمد سالمه498110204986

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1996-01-05حمص04010770172زينبحسين حيدر الدياب498210204987

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال63.8320173

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة الشؤون 115

االجتماعية والعمل

226كاتب ضبطوزارة العدل65منشئ رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-16حماه04060013038فاطمهردينه بديع الحسن498310204988
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال159.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-09-10حمص04170078589بدريةنجوى بدر ادريس498410204989

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04140032651نجلهرسام نزيه ملحم498510204990

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1914.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حمص04010806014ندىهدى يحيى العلي498610204991

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حماه04060013089فاطمهجمانه بديع الحسن498710204992
499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1783.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04040030759فتحيهربيعه غالب سليمان498810204993
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04130055197سوريامحاسن سليمان درويش498910204994

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1557.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010789780ندىمريم يحيى العلي499010204995

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1632.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-13حمص04180075537شمسهصفاء شحاده المبيض499110204996

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1353.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-15حمص04150005171زهور خليلوئام نور الدين خليل499210204997
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المعهد معهد1997-01-01حمص04010838912فضهسالم رزق قناطري499310204998

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال64.7920213المساحة

المعدنية

مساعد وزارة النقل37فني

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-27حمص04010800456هناءروان سامر جبر499410204999
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-23حمص04040033011هناءرهف احمد اسماعيل499510205000
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-26حمص04010174208اميرهروعة علي العلي499610205001
وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص04080032684نداءربى مفيد االبراهيم499710205002

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال3699.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-11-01حمص04130056017سمرلورين انور صالح499810205003

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال258.00201110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-26حمص04010838283اميرهعلي مصطفى الجوراني499910205004

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حمص04170006987كيروان الشميرنادين محمود الشمير500010205005
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حمص04150031988املجنا أحمد سلوم500110205006

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1992-03-28حمص04230059468يسرهملك خالد العموري500210205007

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال79.4220160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد2000-01-01حمص04010747784ايمانديانا عبد المعطي الرفاعي500310205008

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال81.8720190

االجتماعية والعمل

مصرف سورية 65منشئ رئيسي

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

الجهاز المركزي 85

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االدارة 239كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-23حمص04040033005هناءفادي احمد اسماعيل500410205009

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1007جندي اطفاء

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1347.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04010147927سهامأليسا ابراهيم الحلو500510205010
المعهد معهد1995-01-13حمص04150004072يوسفيةريم فؤاد درويش500610205011

التقاني 

الصناعي

1898معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2720150تقنيات كهربائية

وزارة االتصاالت الال1843.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-07حمص04030049818كروانقمر كنجو االبراهيم500710205012

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال148.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-09حمص04010373208نجيبهغصون بدر صقر500810205013

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20حمص04140032617سهامناريمان عفيف محرز500910205014

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-19حمص04010206576رويدهرهف سليمان علي501010205015

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال258.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-06حمص04200046397فاطمه الخلفجواهر جاسم الصميديه501110205016

المحلية والبيئة

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1006قارئ عدادات

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-01حمص04190015516هدىتبارك مصعب جمرك501210205017

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.6720160معالجة فيزيائية

المعهد معهد1981-03-01حمص04150023831رشيدهدارين ابراهيم ابراهيم501310205018

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال79.0420050مطبخ وحلويات

وزارة التعليم العالي الال1898.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-15حمص04120087130فاطمهريم محمد ابراهيم501410205019

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04200046314فاطمهانتصار جاسم الصميديه501510205020

العالي والبحث 

العلمي

232كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-09-11حمص04220039336سميره الديوبنسرين رجب دله501610205021

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04080032646نهالفيروز ايوب الدنيا501710205022
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-02حمص04040001432أبيتنارمين طالل زيدو501810205023

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01طرطوس04010434221رجاءثناء بسام مسلم501910205024

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-09-12حمص05190033890منالعلي عزات ضاهر502010205025

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربيةالال68.7420200

وزارة التجارة 1075عامل مهنيوزارة الكهرباء312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال263.0020092ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-11-18حمص04170007024حكمتمحمد عدنان سعد الدين502110205026

الداخلية وحماية 

المستهلك

1019فني ميكانيك

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-03حمص04080038487حنانرهف علي الموسى502210205027

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال212.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-27حمص05120029841ظهيره حمودسعده محمد محفوض502310205028

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04011164330مهديه الخطيبسجى محمد السيد502410205029

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-03حمص11010181369هيامسوزان غازي دخان502510205030

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-07حمص04170084234هنانائله مناف مصطفى502610205031
وزارة االتصاالت النعم2304.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10حمص04180073361فطيمرشا احمد الحميدان502710205032

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال149.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08حمص04030053464فاطمه ويسريم فيصل السالمه502810205033

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150028280منالساندرا غسان خالوصي502910205034

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1986-01-25حمص04180017914خديجهأحمد عبد العزيز الحديد503010205035

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال68.2720084مطبخ وحلويات

وزارة االدارة الال167.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-02-16حمص04140020827روزهسمر بدر شمالي503110205036

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1566.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-05حمص04230014791ريمدلع اسامه المنصور503210205037

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-04حمص04220005331أمال قموحياليمامه محمود السوده503310205038

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-03-15حمص04010162898أحالمطارق محمد العيسى503410205039

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال الال65.8020210تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

عامل وردية وزارة الصناعة1891معلم حرفةوزارة التربية1037

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01الالذقية06020081759ترياقريما احمد حسون503510205041

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال153.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04100019591كحول مطانيوسميري بسام الشيخ503610205042

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال333.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-10-19حمص04010776730أماثلثناء أمين الحايك503710205043

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-30حمص04120065760املماري حسن محمود503810205044

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةالال3370.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حمص04120062588علياعبير هيثم علي503910205045

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1998-06-20حمص04030053515سلوىنادين هيثم الوعري504010205046

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.3920190

وزارة التعليم العالي الال2159.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-24حمص04040024021ناجيه عباسميرنا جابر حسن504110205047

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال136.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-08-24حمص04040025709حفيظهدارين محمد السليمان504210205048

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال2451.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-16حمص04010641244نبيلهمريم حسن الحمود504310205049

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1987-03-04حمص04030022834نجاة العيسىلميس كاثر ابراهيم504410205050

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال58.6920080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال293.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-08-20حمص04010129030تركيهنوفه هالل الجبل504510205051

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1971-11-02حمص04030059053وطفهحسيبه شحود قباني504610205052

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1989-03-05حمص04020019638نهاد الشعبانبراءه احمد الشعبان504710205053

زراعية

وزارة التجارة الال348.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

عامل فني وزارة النقل500مساعد فنيوزارة الدفاعالال272.00200310ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-04-29حمص04010015666وهيبهعهد ضاحي البيرق504810205054

ميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة312

الميكانيك

323

وزارة النفط والثروة الال1640.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-05حمص04010156491سهامريم محمد المحمد504910205055

المعدنية

243كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-07-20حمص04010152594شاميهردينه مفضي الجبل505010205056

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال67.0320190صيدلة

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-12حمص04080032318هناءشاديه فايز العلي505110205057

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 236كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-15حمص04010839502ضحى الجبلوئام عيسى العويد505210205058

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال305.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-04-19حمص04030050751خديجهغصون نور الدين عابده505310205059

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3053.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-11حمص04220009281هيفاءسومر نضال غزال505410205060

إصالحات عامة

325

ثانوية ثانوية1987-04-21حمص04140001989رجاء رستمجنان رجب علي505510205061

زراعية

وزارة التجارة الال467.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

ثانوية ثانوية2000-06-06حمص04220020230غادههديل عبدالعزيز الحمدان505610205062

زراعية

وزارة التجارة الال2826.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-15حمص04030039878فهيدياميمه صالح اليوسف505710205063

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2416.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-23حمص04150026859علياحسين علي يزبك505810205064

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-01حمص04140037245لطيفه وسوفحنان بهاء الدين ابراهيم505910205065

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط والثروة الال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-05حمص04080026518منيرههدى حسن العموري506010205066

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

243كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية1996-03-29حمص04180058165بديعهمحسن فيصل دياب506110205067

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2646.0020184

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01حمص04030009474رئيفهغدير سليمان العلي506210205068
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-07حمص04220021004فوزهرنا اسعد الشيخ506310205069

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2340.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04040018701خديجهمجد عيسى خضور506410205070

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال159.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-24حمص04100017670شمسه بوفهنديمه مطانس عصفور506510205071

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

عامل فني وزارة النقل1070عامل مهنيوزارة الكهرباءالال269.00200411كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-05-24حمص04220021732هندعمار حسين الحمدان506610205072

كهربائي

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء311

360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04200022258فاطمه احمدريمه فواز االحمد506710205073
232كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2190.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04200022279فاطمهالعنقاء فواز االحمد506810205074
وزارة النفط والثروة الال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-13حمص04010016595زهرهمجدلين حمزه محمد علي506910205075

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال1270.0020203علميثانوية عامةثانوية1997-10-06حمص04190081979عدويهحمزه ابراهيم صطوف507010205076

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2114.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-21حمص04010546281غيداءيارا عيسى الضاهر507110205077

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حمص04010537294مهديهجوزفين علي العزو507210205078
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010945405عبيرلبنه عبد العزيز سالمه507310205079
المعهد معهد1987-04-05حمص04050005639مريمعمر مجد الدين حبيجان507410205080

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربية1909معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0420107

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2238.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04010415517سهامزينب زهير الحاج قاسم507510205081

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-01-01حمص04180068367نزههمنار محمد المحرز507610205082

التقاني الطبي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة وزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.9220140

أجهزة طبية

1005

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2150.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-02حمص04220046735فوزيهزينب رزق هللا االبير507710205083

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1993-07-01حماه05020096355ابتساممحمد فيصل خضور507810205084

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وتبريد وزارة الدفاعنعمال62.3120160تبريد وتكييف

وتدفئة

1881معلم حرفةوزارة التربية498مساعد فنيوزارة الدفاع519

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-06حمص04011120846عبيرريم نضال اليوسف507910205085
وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال306.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-03-18حمص04030059059وطفهكتيبه شحود قباني508010205086

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم العالي الال2369.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-08حمص04030059097ابتسامصفا علي قباني508110205087

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-18الالذقية06200003889فتاةياسمين رشيد منصور508210205088

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال2252.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-01حمص04080034336هيام خضوربشرى غسان النقري508310205089

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2567.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-01حمص04010382594ليندافيروز برهان العجي508410205090

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2232.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04170050062هندآالء زاهر سعد الدين508510205091

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-05حمص04080001058السمرهرانيا ضاحي االحمد508610205092

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3171.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-02-06حمص04010477703اميه عنتبليأحمد جمال جنيد508710205093

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1576.0020182علميثانوية عامةثانوية2000-10-21الالذقية06100063470سمرجعفر محمد العلي508810205094

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17محاسب

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التعليم العالي الال196.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-05حمص04190053919عزيزهنور محمد الدياب508910205095

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االدارة النعم2262.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04060002329عيدهفاطمه اسعد غصا509010205096

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 320عامل فرزوزارة الصناعة21محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1798.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-14حمص04140038109فاطمهربا محمد وسوف509110205097

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010024780ميساءمرام سمير الموسى509210205098

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1195.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-26حمص04010943767عفيفهريما محسن اليوسف509310205099

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

مأمون محمد ناجح 509410205100

الملوحي

وزارة التعليم العالي الال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-17حمص04010455134غانيه

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال2237.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-08حمص04220059222رجاءاسامه منهل العلي509510205101

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة التجارة الال2396.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01الرقة11010197031هناءعلياء فاطر سليمان509610205102

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد الال135.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-18حمص04140040280مفيدهعدي سليمان مشرقي509710205103

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.00200010أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-04حمص04010147919سكرحسن سليمان الحلو509810205104
وزارة االتصاالت الال1886.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-01حمص04080022652وصالايمان هالل هالل509910205105

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة التجارة الال3529.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-21حمص04010091057ريوفسجى محمد عفيف الشعار510010205107

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-31حمص04220059989مهيرةمروة ركن الدين الخطيب510110205108

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

باسل يوسف العيسى 510210205109

السليمان

المعهد معهد1994-08-13حمص04030064114عفاف

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.6020140بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-02حمص04220033231ساميهلبانه علي العلي510310205110

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-31حمص04040027771رمزيهلجين عيسى االحمد510410205111

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-11-01حمص04140031686سلمىفاطمه يوسف علي510510205112

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.6920160مخابر

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04140031640سلمىزينب يوسف علي510610205113

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حمص04020055754نجاةفاتن محمود عوده510710205114

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-27حمص04010023432منىهبه علي الحواط510810205115
وزارة التعليم العالي الال2422.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-01حماه05070029203نوالورد لبيب األحمد510910205116

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1845.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-09حمص04011100712هناءسحر ميالد مثال511010205117

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04020002023علياريم بسام الجاني511110205118
المعهد معهد1997-10-01حمص04180056680امينهعمر محمود المطر511210205119

التقاني 

الصحي

358مساعد فني اولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.9220190معالجة فيزيائية

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1829.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-02حمص04010612109جيهانإليسار خالد حيدر511310205120

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-20حمص04060035137اميرهعلي فهد العباس511410205121
وزارة االدارة الال231.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-02حمص04140042965ملكهشعيب محمد محمد511510205122

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-08-23حمص04100004172هند الشيخعصام مطانس الشيخ511610205123

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5720050بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08حمص04140002117فريزهريما يوسف موسى511710205124

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-01-06حمص05010284949منىحال علي اسماعيل511810205125

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8920190

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

المعهد معهد2000-12-06حمص04140032958فداءسارة وهبي موسى511910205126

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال73.3720200مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع124كاتب

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال154.0020062علميثانوية عامةثانوية1986-06-05حمص04040006970ميساءمهند حنا دروبي512010205127

المحلية والبيئة

53قاطع فاتورةوزارة التربية20جابي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1718.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-02حمص05170028066ريم يوسفزين نصر محمود512110205128

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01حمص04010443502فوزهوسام موسى النيساني512210205129
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1225.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04220041244تغريدديمه لؤي اليوسف512310205130
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وزارة التجارة الال285.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-02-15حمص04011029204آمالديانا سمير العلي512410205131

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04020078304أمونمحمد مهدي عبد الساتر512510205132

العالي والبحث 

العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال1200.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01حمص04030020571وسامغزل محي الدين الخليل512610205133

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2060.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-08حمص04220041240تغريدوعد لؤي اليوسف512710205134

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04170015089مريمرهف عيسى الحمدو512810205135

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-01-30حمص04010750972نورمهالنا سامي مخول512910205136

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.7820140

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04220017067وسيلهسوسن ابراهيم الحوراني513010205137

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-07حمص04010378139فدوىايفا مطانس عبد النور513110205138

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1455.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-10حمص04010023407اديتنانسي طالل غندور513210205139

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط والثروة الال1718.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-21حمص04020019823فلايرصبا علي الحسن513310205140

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال2050.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-09حماه05170021212فلايرسليمان عيسى شابرلو513410205141

المعدنية

وزارة االدارة 1021أمين مكتبة

المحلية والبيئة

233كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة التعليم العالي الال137.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-25حمص04140024341فريزهمنى يوسف موسى513510205142

والبحث العلمي

317عامل تخميروزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1868.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-10حمص04140028164سحرسهى هيثم زيدو513610205143

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1939.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04040016280يسرىرهف هاشم يوسف513710205144

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-28حمص04080010129وجيههحال حيدر العجي513810205145

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال90.6020170معالجة فيزيائية

233كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حمص04120107749نجاحنايفه نايف عبدو513910205146
وزارة الشؤون الال2420.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حمص04150015219سناءمايا حيدر منصور514010205147

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2403.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-10الالذقية06210006367ازدهاروالء سميع علي514110205148

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

عبد الباسط محمد سعيد 514210205149

االحدب

وزارة االدارة الال2634.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-20حمص04180057091شمسه

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 22محاسب

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08حمص04150014967رجاءأمل علي العلي514310205150
وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال1223.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04080010572مجدلينآيه محمد جبر514410205151

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2165.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04180071163لطيفهلورين غسان ادريس514510205152

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1991-09-03حمص04020019688فلاير الشاويشسومر علي الحسن514610205153

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال76.1820128تسويق

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

المعهد معهد1993-10-09حمص04040030009ودادرهام نبيه صائغ514710205154

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال76.6420150

وزارة التعليم العالي الال1511.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08حمص04140040841ازدهارزينه ماهر عباس514810205155

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عامل مهني وزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال280.0020111ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-01-16حمص04030054333هالمحمد امين اسماعيل514910205156

درجة أولى

1079

وزارة الشؤون الال2022.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120091313محاكم محمدتيماء ناصر عرابي515010205157

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-15حماه05150021930تركيهالرا كامل ريا515110205158
المعهد معهد1999-12-20حمص04190125230حسنهنغم علي الموسى515210205159

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال72.4720200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

المعهد معهد1998-09-17حمص04010176131غادهآالء احمد الدرويش515310205160

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.8120200مخابر

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-22حمص04010199524سرابرؤى بسام غريب515410205161
وزارة النفط والثروة الال2262.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04010427798منيفهريمه محمد القنطار515510205162

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2449.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-03الالذقية06210006360ازدهارشذا سميع علي515610205163

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة االتصاالت الال1951.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-02حمص04230016615مديحهسالف محمود معروف515710205164

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال288.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-30حمص04120004072سالممحمد جابر يونس515810205165

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

345مساعد جمركيوزارة الصناعة257بائع

المعهد معهد1999-08-11حمص04010176136غادهرجاء احمد الدرويش515910205166

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال69.9220200شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-20حمص04170074589سميامها اسكندر الحمدان516010205167

المحلية والبيئة

320عامل فرزوزارة الصناعة23محاسب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1850.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-04-28حمص04120056400اعتمادبدران محمد تيشوري516110205168

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال1540.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-09حمص04180064175رجاءلمى غسان يوسف516210205169

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04040024018سميرهأريج رامز حسن516310205170
المعهد معهد2000-10-16حمص04011147395سوسن المحفوضمايا صالح المحفوض516410205171

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال64.7120210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04220028916اميرهسناء صالح القاسم516510205172

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1996-03-30حمص04230029619نسرينرزان فيصل شدود516610205173

زراعية

وزارة التجارة الال339.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2002-01-22حمص04170074603سمياسناء اسكندر الحمدان516710205174

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال64.0420200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

ثانوية ثانوية1999-08-26حمص04220069893هناديأليسار اسد التون516810205175

زراعية

وزارة التجارة الال3498.0020170ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2168.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-16حمص04010639541سعادريما حسين الشيخ516910205176

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال106.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-21حمص04020002668زين الدارمنال فؤاد العلي517010205177

والتقانة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1911.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-07حمص04040015387مشيره محمدرغد صالح عيسى517110205178

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال209.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-28حمص04010187039سهاملبانه خضر الحسن517210205179

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة النفط والثروة الال250.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-10حمص04030021002فتاةرائده قاسم خضور517310205180

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140011727ليناآيه عفيف مجرود517410205181

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-02الالذقية06050028649ابتساموالء احمد نوح517510205182

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1713.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-25حمص04060037234سمرساره بسام العباس517610205183
المعهد معهد1997-01-01طرطوس10230011405دعدزينه أسامه حسن517710205184

التقاني 

الصحي

وزارة النفط 341مساعد فني أولوزارة الصحة353مساعد فني اولوزارة الصحةالال83.1320160صيدلة

والثروة المعدنية

100ممرض

المعهد معهد2001-01-02حماه04170074581سميا بدورثراء اسكندر الحمدان517810205185

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5420210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04120062304وزيرهرجاء محمود ادريس517910205186

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1346.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030021034فتاةردينه قاسم الخضور518010205187

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-17حمص04180072858سهامريم رشيد عيسى518110205188

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1762.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-23حماه05030010233نجاحسالفا سليمان الرمضان518210205189

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1997-05-24حمص04220000752هناديجنى اسد التون518310205190

زراعية

وزارة التجارة الال3169.0020170ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01حمص04010413937منىعال محمود رمضان518410205191

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

عبد الحسيب عبد الرحمن 518510205192

زكور

235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20حمص04180034171فاطمه

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال256.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-01حمص04140022232فاطمهنسرين محمد سلوم518610205193

إصالحات عامة

وزارة التجارة 1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

عبد الحكيم عبد الحليم 518710205194

االبراهيم

وزارة االتصاالت الال138.0020031أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-07حمص04010374870امنه

والتقانة

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال275.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-22الالذقية06150068580نعماتجهان يحيى قره جنه518810205195

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء320مراقب مساعدوزارة المالية259محاسب

المعهد معهد1995-03-15حمص04050032733ميساءخضر سعيد ادريس518910205196

التقاني 

الصناعي

339عامل فرن الكلسوزارة الصناعة1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6220170تحكم آلي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030042445حلبيهعبير صالح االبراهيم519010205197

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال144.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-06-25حمص04030040523صباحفاتن عمران فندي519110205198

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1987-02-15حمص05190018665نهاد األحمدنور لؤي خضر519210205199

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال69.5820060المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل508مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01حمص04080034343بسيمهفاطمه فيصل الوسوف519310205200
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2224.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حمص04010691460املفاتن عدنان الغربي519410205201
ثانوية تقنيات ثانوية2001-05-23حماه05150068936فاطمهسيدرا راسم عدبه519510205202

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3258.0020190

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االقتصاد الال127.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-05حمص04010837871سفيرهمصعب علي ديب519610205203

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-31حمص04140026268وضحه هرموشعائده يوسف هرموش519710205204
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-09حمص04080000436يمناندى محمد ساطي519810205205
وزارة التجارة الال292.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-03حمص04130055199سورياشيرين سليمان درويش519910205206

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10حمص04010782508زهورعبير لؤي رزوق520010205207
وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020178أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030062847غادهفراس نزيه يحيى520110205208

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-06-20حمص04190021602ميساءالرا محمد الحموي520210205209

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال79.2320190شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 38فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

المعهد معهد1997-03-08حمص04140023164هيلدامهند سمير نداف520310205210

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال61.4320201كيمياء صناعية

السكر

340

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-07حمص04140040861نظيره علينورهان منير محمد520410205211
ثانوية ثانوية1978-11-12حمص04220021041خضرهوصال شعبان المحمد520510205212

زراعية

وزارة التجارة الال756.0019970ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04120067400مريمرغد عدنان عثمان520610205213

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2420.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-20حمص04010862482هناءليلى امير عروق520710205214

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-18الالذقية06100037031فتاةسلوى راتب محمد520810205215
المعهد معهد2001-01-01حماه04120100868بهيجهشآم محمد طويل520910205216

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال79.3120200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االدارة 30

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة االقتصاد الال142.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-11طرطوس10230018241خضرهفاطر يوسف غريب521010205217

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-13حمص04140040452اميرهوجيدا يونس رستم521110205218
وزارة التعليم العالي الال2422.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04080026469مريم الشينيهبه عبدو االحمد521210205219

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-06-24حمص04080038296منىروان محمد رياني521310205220

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال65.1420210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد2000-01-01حمص04030032371ليلىسوسن فهيم الرستم521410205221

التقاني 

الصحي

313مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال66.8420200مخابر

وزارة االدارة الال1621.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-15حمص04220021230هندبيان سليمان التكروني521510205222

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 18محاسب

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال155.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030054511مهادحنان فرحان ايبو521610205223
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-09حماه10230000102راميهدياال منير زاهده521710205224
وزارة االتصاالت الال1793.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-03حمص04010385720نسيمهجولي محسن دردر521810205225

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3509.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-06-10حماه05160049168فاديهياسمين عيسى العلوش521910205226

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال128.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-13القنيطرة14040086417ابتسامبشرى غسان منصور522010205227

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حمص04140026854ليلىوعد نبيه ابودله522110205228

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1994-11-08حمص10160082374فلايرهديل عبداللطيف سليمان522210205229

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال78.6920140صيدلة
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المعهد معهد1983-05-18حمص01030060502ترياق الجورانيفاديا عيسى شحود522310205230

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال65.2520040سكرتاريا

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة االقتصاد الال1591.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07حمص04010096609داللرهف لورنس الناصيف522410205231

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حمص04150015860أملفاطمه خضر جنعير522510205232
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04220034762موليهزينب مصطفى دوم522610205233

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01حمص04140026837نبيهاانس محمد الرضوان522710205234
وزارة االتصاالت الال1731.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190070851اسمهانأسيل عيسى صالح522810205235

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال172.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-28حمص04030023842غلوهرونيت محمد كيوان522910205236

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال123.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-01طرطوس06110051501ابتسامرحاب علي معال523010205237

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االدارة الال256.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-25حمص04220073281مريمنادين علي عابده523110205238

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 18محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

320عامل فرزوزارة الصناعة1546

المعهد معهد1987-12-07حمص04220006124تريهريم خليل الحوراني523210205239

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.8820080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال2380.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-08حماه05070031862رويدهرهف شوكت الحسن523310205240

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1995-04-01حمص04020041507كتيباسمر يونس العلي523410205241

التقاني 

الصحي

324مساعد فني أولوزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.7320150تخدير

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1766.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04190028922هياممنار باسم ديبو523510205242
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-07حمص04130055729نهادمرح نزيه خضور523610205243
وزارة النفط والثروة الال2179.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15حمص04060008887عائدهعلي محمود االبراهيم523710205244

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1812.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04040014570دوالتسالي كمال عثمان523810205245
المعهد معهد1996-03-16حمص04010187058سهامبيلسان خضر الحسن523910205246

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.5520180مخابر

وزارة االقتصاد نعمال2492.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-06الالذقية06200113611نهلهروان جميل زيدان524010205247

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2001-01-10حمص04010633417مدلينيانيفين سامر سرحان524110205248

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال66.1020210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-30حمص04010477824حياةعتاب عدنان الناعمه524210205249
وزارة االقتصاد الال179.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-11حمص04030046415فيدابشرى محمود الرضوان524310205250

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال172.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-28إدلب07240075041نديمةوداد ابراهيم مصري524410205251

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2455.0020143علميثانوية عامةثانوية1997-01-23حمص04030006729صفاءاحمد علي حميد524510205252

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1720.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04020041517غاندهديمه علي العلي524610205253

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-08-27حمص04020017110تماثيلاحمد علي ابراهيم524710205254

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال66.1920166تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

وزارة التجارة 1037

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-14حمص04020035268منكريتعلي خضر المرعي524810205255
1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال234.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-05-02حمص04010024792فاطمهيامن توفيق ديوب524910205256

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-08حمص04120039843رحمهعبير عبد الكريم حسن525010205257

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1478.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حمص04140048135سجيعهساره سليمان علي525110205258

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال2013.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010224746روضهسراب خليفه الصالح525210205259

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال2210.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04010162284اميرهزينب سليمان طه525310205260
المعهد معهد1991-01-01حمص04080026451فضهصهباء حسن االحمد525410205261

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.5620100

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 115

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1536.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-21حمص04020105451دولهتيماء نزيه الدرويش525510205262

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1664.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-30حمص04010077842أميمهقمر ناصر ابراهيم525610205263

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت نعمال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-04حمص04060007713فريزهانسام ديب يوسف مرعي525710205264

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04010394832رشاايه نواف شما525810205265

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال67.3920200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01حمص04120075263منالدلع ايهاب قليشه525910205266
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وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-25حمص04080000271طريفهسمر أحمد رياني526010205267

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-15حمص04030054302حسنه العبد هللالبنى صالح شحود526110205268
المعهد معهد1992-01-01حمص10160096907رينات شقوفنبال عالء الدين شقوف526210205269

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال83.1220110صيدلة

وزارة النفط والثروة الال1664.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10حمص04120053345علياغدير مالك بوظه526310205270

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1628.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-15حمص04030061430مهاسالفه بسام فندي526410205271

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1624.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-06حمص04120119510رانياحسن محمد محمد526510205272
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2562.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-29حمص04030061427ودادحال عيسى فندي526610205273

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1987-01-22حمص04130020116نجوىروكيت طوني صوفان526710205274

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال69.0620070أسواق مالية

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 513معتمد رواتب

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال142.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-07-01حمص04010890689حاجيختام بدر السليمان526810205275
وزارة النفط والثروة نعمال258.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-05-11حمص04140021475اغترامربى صالح سليمان526910205276

المعدنية

أمين مستودع وزارة الصناعة1023فني كهرباء

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد2001-04-21حمص04010177835منى اسعدنغم جهاد حمود527010205277

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاع310أمين مستودعوزارة الصناعةالال66.8920210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة التعليم العالي الال1715.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حمص04050031866سميحهسمر مشرف الدرويش527110205278

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1802.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-24حمص04220064160منىناراما احمد الحوراني527210205279

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-15حمص04010813331عبيرغزل بدر العليان527310205280
ثانوية تقنيات ثانوية2001-01-25حمص04030021054عبالمنار ناصر خضور527410205281

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2612.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد2002-01-17حمص04140028995مناليال شحاده السليمان527510205282

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.2620200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص04080029326سالمسماح احمد المفرج527610205283
319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2324.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-02حماه05090014289جانيتجعفر عبد الكريم دردر527710205284
وزارة االتصاالت الال1828.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04230017929رهامالهنا رمضان الحبيب527810205285

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1880.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-18حمص04011188811روالسالي رمضان عباس527910205286

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04030020027رفاعيهديما تامر االبراهيم528010205287

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حمص04030025290بديعهسوسن عبد الحميد العباس528110205288

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1984-02-01حمص04010096322نوفهمعمر محمد عوده528210205289

التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية

1871معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8520050

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1481.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-30حماه05200093142يسرىآالء أحمد نور الدين528310205290

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

فاطمه الزهراء سمير 528410205291

جنيدي

وزارة االقتصاد الال1498.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04011183930امل

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال1996.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01الحسكة08110164871نركزامينه عمار عثمان528510205292

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط والثروة الال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص04130004965لطيفهوصال محمد سليمان528610205293

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2658.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-11حمص04030057077عبيريارا نزيه رضوان528710205294

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1989-03-01حمص04180055211كريمهدعد عبدالرحمن عثمان528810205295

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.9520110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حمص04220032499مريمديمه علي الخليل528910205296
المعهد معهد1997-01-01حمص04010660334اسعاف سالمهاناس علي المصطفى529010205297

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال60.6520170

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1466.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030091610وفاءمايا عمار اليوسف529110205298

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1665.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-08حماه05150110130نجوهابراهيم محمد وسوف529210205299

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال130.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-11-25حمص04130021263جورجيتيوالند هيثم طنوس529310205300

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120078709سعدهرشا سليمان عمران529410205301

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

سوزان عبدالرحمن 529510205302

االبراهيم

وزارة التعليم العالي الال1575.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-24حمص04220033211مديحه

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-06-10حمص04120106640مهديهسعاد علي صالح529610205303

التقاني 

الصحي

328مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة327مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.3320110تخدير

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-03حمص04170057022هدىآيه سليمان طالس529710205304
وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-30حمص04020025063فاطمهغاده علي الدالي529810205305

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2402.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-08حماه05050126687ليناعمار غسان محمد529910205306
وزارة التعليم العالي الال1414.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04170038175عائشهمروه عبد الكريم الخطيب530010205307

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

235كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال148.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-09-28حمص04010522190مريممارلين عزيز حمدي530110205308

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-03-21حمص04010160173سعدهلما فريد الحسن530210205309

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.3220110

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

81كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01حمص04080017484نجاحعال حسين الطالب530310205310

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2430.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-04-14حمص04150028076غصونحمزه راجح حسين530410205311

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-10حمص04030042027ثرياهديل رامز الصالح530510205312

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-04-30حمص04020002018شهديه الحسنسبأ عبد الخالق الجاني530610205313

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

359مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال71.5120110التدبير فندقي

وزارة التعليم العالي الال2432.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-14حمص04010130118اسعافمدلين عزيز حسين530710205314

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد2001-01-20حماه05030010137وجيهةيارا حمدان الوسوف530810205315

التقاني 

اإلحصائي

الحاسوب 

واإلحصاء

516كاتب احصاءوزارة الدفاعالال82.7420200

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04010150053ليناريم محمود حسيو530910205316
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-05طرطوس10270011368جميلهسماهر محمود صارم531010205317

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال153.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04190071238فاطمهكنانه محمد صعب531110205318

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال203.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-07حمص07030035570صافيةحنان كمال الشيخ531210205319

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2900.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-20حمص04220083705افاغيامجدا احمد دريوس531310205320

والتقانة

وزارة الموارد 53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد2001-01-01حمص04140057780منى شقوفيارا نصر حمود531410205321

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال74.7520200شبكات حاسوبية

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل115

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة النفط 1068عامل مهنيوزارة الكهرباءنعمال282.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-06-29حمص04140023347تماثيلنورا محمد قوزي531510205322

والثروة المعدنية

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1023فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-27حمص04140005041هناءمها يوسف عيسى531610205323

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2471.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04050022717الالسهى محي الدين خليل531710205324
المعهد معهد1992-08-08حمص04010110925هنداحمد محمد شريح شربك531810205325

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.9620144طب طوارئ

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-11حمص04220000402عفاف سليمانفداء نبيل نوا531910205326

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2472.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-05-24حمص04140017687ثناءساره موسى سليمان532010205327

الداخلية وحماية 

المستهلك

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

المعهد معهد2000-10-06حمص04010477801عتابساندرا عبد المنعم الحسن532110205328

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال73.2520200شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-20حمص04140008476فايزهسلوى سمير حسين532210205329
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2494.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-20حماه05130013358سورياهناء محرز زعرور532310205330

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-01-02حمص04020006009زينبمحسن عبدالغني حسين532410205331

التقاني 

الهندسي

مساعد فني وزارة النقلالال62.6420183المساحة

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04020002005سالمعفراء قصي الجاني532510205332

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حمص04120007833عليهسالم زياد حبوس532610205333
المعهد معهد1988-09-05حماه05170011400ريمهلمى شعبان ديب532710205334

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال65.5220110تأمين

والبحث العلمي

مساعد إداري ثاني 

(مسك سجالت)

وزارة الزراعة 517

واإلصالح الزراعي

وزارة التعليم 307مراقب

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07طرطوس10170026310جمانهرزان حميد جروج532810205335

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2241.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-11-29حمص04140046402لينداوالء علي طرحه532910205336

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2572.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030021006عبالكاثرين ناصر خضور533010205337

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 235كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-06حمص04030057655نجودمروى موسى قاسم533110205338

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1994-03-25حمص05070019960اميرهنورا سهيل مهنا533210205339

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.3620150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد2000-01-10حمص04190050681غيثاءروان محسن الشدود533310205340

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 493مساعد محاسبوزارة الدفاعالال70.0220200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االدارة الال150.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-04-12حمص04040010821فتنهرانيا طعوم حنا533410205341

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-16حماه05170047250وفاءيارا احمد خضور533510205342

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2411.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04080004409عائدهريم هيثم خضور533610205343
وزارة التعليم 318عامل طبخوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1772.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-20حمص04010446249امالساره يحيى التاعوني533710205344

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال3032.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04190123655نسرينرهف جرج حالوه533810205345

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

المعهد معهد2000-04-03حمص04010140148حياهليليان أسعد غندر533910205346

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال93.6620200صيدلة

وزارة التعليم العالي الال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-02حمص04030027482غازيهرشا علي فاضل534010205347

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-06حمص04190099766امالرحيق مسلم الحسن534110205348

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-02-27حمص04130052417رغيدهامتثال منتجب عباس534210205349

التقاني 

الصحي

329مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة327مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.4220200تخدير

وزارة االتصاالت الال1687.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-26حمص04030011320عبيرمريم عباس طه534310205350

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04120034253غادهمرح محمود علي534410205351

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1970-08-08القنيطرة14040073598عرفيهرغيده رجا عيسى534510205352

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04040029235وصال عسافلبانه سعد هللا عساف534610205353

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال64.6620210المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة النفط 318

والثروة المعدنية

37فني

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حمص04130075689لطيفهبثينه محمد سليمان534710205354
وزارة االتصاالت الال125.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-10حمص04190121528نجاححميده نايف ايوب534810205355

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال147.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-08-26حمص04050025371ليلىوفاء حسين عيسى534910205356

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04180068385فكتوريامحمد رفعت محرز535010205357

التقاني 

الصحي

335مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.1420201أشعة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-04حمص90040002004لطفيةغزالة محمد التوبة535110205358

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-01حمص04010837016منىرغده بشير الدبس535210205359
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2509.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-04حمص04010807179وفاءبتول فايز االحمد535310205360
وزارة االتصاالت الال2436.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04230015026جيهان الحسينتغريد عبد الكريم الحسن535410205361

والتقانة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2321.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01حمص04120034451نابغهياسمين نصر غصن535510205362

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-10-06حماه05130013413سوريامادلين محرز زعرور535610205363

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال67.3120180محاسبة

المحلية والبيئة

493مساعد محاسبوزارة الدفاع11مأمور تحقق

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-17حمص04010184528ميساءعال عبد العزيز بيرقدار535710205364
المعهد معهد1991-01-15حمص04170014537غازيهحسين نصر الديك535810205365

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8920213ميكانيك مركبات

وزارة النفط والثروة الال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-02حمص04190017811غادهعبير سرحان جروس535910205366

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1983.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-04حمص04150021336سمررؤى اسد مرشد536010205367

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الموارد الال2081.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-25حمص04120069870كوثر االسعدفاطمه علي ونوس536110205368

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1548

العالي والبحث 

العلمي

317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2455.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010374207سعادرهف كاسر العجي536210205369

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-10-25حمص04140000753سمرفادي جميل وسوف536310205370

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9020200معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال104.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-05حمص04030034413بدريهرشا محمد مريم536410205371

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال197.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-05حمص04010001964سلوىنهاد فؤاد النقري536510205372

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010015520غادهديمه هايل الرستم536610205373

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1968.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-20حمص04010387136خديجهحال احمد النقري536710205374

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-01-01حمص04010114602غاده بدورغيدا حامد الحسين536810205375

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.3620140طب طوارئ

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1947.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حمص04030027677الماظهوفاء اسماعيل اسماعيل536910205376
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010813343ميرفتمرام فجر العليان537010205377
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-18حمص04190099115هدىعمار ميمون االبراهيم537110205378

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال201.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-04-01حمص04010125350خديجهعال احمد النقري537210205379

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1996-01-30حمص04130041815صباحأشرف واسق سليم537310205380

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال74.2720150تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة الشؤون نعمال245.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-01حمص04040010470ميادههبه محسن عمار537410205381

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1978-04-17حمص04140023409حسنهشذا علي عوده537510205382

زراعية

وزارة التجارة الال844.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

الجهاز المركزي الال296.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-13حمص04010198170نوالهزار ابراهيم االبراهيم537610205383

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1018مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

وزارة 1005عامل مخططات

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1989-01-01حمص04150012619منيره حمدوشهيفاء محمد منصور537710205384

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة نعمال62.0520120مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد خريج  وزارة الصحة253مدقق

معهد

وزارة التعليم 320

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1958.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-28حمص04120070024منىغنوه محمد عثمان537810205385

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019922أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-19حمص04030022579نظيرهسامر محمد اليوسف537910205386
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-07حمص04020002220اكتسارهنادي ابراهيم االبراهيم538010205387

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-15حمص04020002954اكتسارجوزفين ابراهيم ابراهيم538110205388

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-12حمص04040027209سهاممي محسن صالح538210205389
231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-31حمص04220066306رحيله الخليلرومانده يوسف االحمد538310205390
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02حمص04190125344سحرجود سليمان جروس538410205391
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04170039579سفيرهعائده صالح اليوسف538510205392

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-22حمص04140015540رجاءعبير حكمت رستم538610205393

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04170005871فايزهياسمين عمر محمد538710205394

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1482.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-17حمص04220069064ناهدوفاء هاشم العقده538810205395

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2002-01-01حمص04120079594مريم ديابمحمد احمد دنيا538910205396

التقاني 

الصناعي

1885معلم حرفةوزارة التربية1883معلم حرفةوزارة التربيةنعمال66.9720210تحكم آلي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-21حمص04090015509فرحهامل رضوان الناصر539010205397
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-22حمص04050023967منيرهاروى جمال االحمد539110205398

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1988-01-01حمص04080009574ليندهتغريد علي جحي539210205399

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.9820080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم العالي نعمال2345.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-10حمص04140004282جميلهمياده رفعت ميكائيل539310205400

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-23حماه05090014339نايفهايهاب عبد الكريم دربولي539410205401

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-14حمص04060008567امالغيثاء سليمان حسن جمعه539510205402

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-04حمص04220041255زينبيمامه محمد المعروف539610205403

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-06حمص04230012808كوكبشهرزان يوسف اليوسف539710205404

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-10حمص04220004072رجاءروان احمد عباس539810205405

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال167.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-04-18حمص04010576955صباحربا بدر سليمان539910205406

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-10-29القنيطرة14040091913سليمهناريمان عبدالكريم حمد540010205407

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال74.1720160إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التجارة الال306.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-17حمص04010038289جميلهصفاء قاسم مرهج540110205408

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2226.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010427437صفاءمصطفى شريف العشفه540210205409
وزارة الموارد الال1327.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20القنيطرة14040098504روزه مشعلريم محمد الحمصي540310205410

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1546

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20الالذقية06170003407غادهرؤى محمد احمد540410205411

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04030043007عفيفهروال عيسى اليوسف540510205412

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1540.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04010774687هيفاءمنار جوزيف خلوف540610205413

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-06-24حمص04220005995ثناء تقالسالي قصي الصدير540710205414

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال77.1820200مطعم ومنهل

وزارة التعليم العالي الال2746.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-07-31حمص04010019336سهيرمحمد حبيب المحمد540810205415

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حمص04110011524فاطمهياسمين محمد العبد هللا540910205416

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال128.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-03حمص04220040676تركيهنسرين محمد العلي541010205417

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1991-12-26حمص04030027636غازيهعبير علي فاضل541110205418

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال84.2220130

وزارة الشؤون الال2111.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-24حمص04140003995فاطمهفاتن صدوح حسن541210205419

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة االدارة الال119.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-02-01حمص04150006285وسامياسمين محمد محمد541310205420

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2031.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-07-10حمص04220027713سهامهديل مالك عباس541410205421

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1880.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04080008764شهيدهآيه محمد البارودي541510205422
المعهد معهد2000-03-25حمص04011082218ثريانغم محمد خير الكردي541610205423

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

مصرف سورية الال69.5320200

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

الجهاز المركزي 85

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

1886معلم حرفةوزارة التربية13

وزارة الموارد الال1665.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-28حمص10020022175املانغام احمد بكره541710205424

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13حمص04190071254فاطمهقتيبه محمد صعب541810205425

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-02-25حمص04011184113مها الدرويشفاطمه محسن سلوم541910205426

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال68.2920210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 323فني كمبيوتروزارة المالية13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2002-03-20حمص04190108982مريمبتول حيدر مرهج542010205427

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3233.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1425.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-13حمص04010483713كوثرايلين جورج معماري542110205428

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1972-11-05حمص04120051693ظروفسمر مرعي الحسن542210205429

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04120007466وجيههصفاء حاتم عمران542310205430

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1546.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-04حمص04120040993جيهانداليا محمد يونس542410205431

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد2000-08-03حمص04011142318منيرهالنا نزيه النيساني542510205432

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.6920210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-02حمص04140034914سلوىرشا علي القاضي542610205433

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-02-15طرطوس10030007003فدوى سالمهنتالي عماد غانم542710205434

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال63.5320180محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة االقتصاد الال1333.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-15حمص04120046283فاطمه حسيناليمامه احمد حدو542810205435

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04130032763رتيبهنسرين عساف حبابه542910205436

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-26حمص04140031930منارهبه محمد عوده543010205437

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-24حمص04150024733هدىنها احمد محمد543110205438

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-12الالذقية06200064499ذكيهنورا وفيق يوسف543210205439

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04130037610مايدهروال عصام سعود543310205440

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1889معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3620210

234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-31طرطوس10170009014شهنازليليان محسن دعكور543410205441
وزارة االدارة الال187.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-20إدلب07030028891عريفةرهف عبد المجيد الياسين543510205442

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 1006قارئ عدادات

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1619.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-01حمص04050053803اميهخزامه هيثم الشهاب543610205443

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-13حمص04180016641صفيهايمان عبد الغني بجقه543710205444

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3562.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04140009955عواطف حسيننبال محمد الحسين543810205445

إصالحات عامة

عامل مهني وزارة الكهرباء325

درجة أولى

1076

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-05حمص04010032646شعيلهردينه فهمي الخليل543910205446

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال2616.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04110009348فاطمهلبانه راكان المصطفى544010205447

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 1006قارئ عدادات

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1984-01-10حمص04140010211املمنى محمد سليمان544110205448

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال66.5020040المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال2229.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27حمص04150024808جميلهندى محمد سلوم544210205449

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1981-04-25حمص04190042527منيرهعيسى محمد زينه544310205450

زراعية

وزارة التجارة الال1002.0019993ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1998-07-10القنيطرة14040021854تونس بدرسراب معين بدر544410205451

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةنعمال65.0020200

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة التعليم العالي الال2258.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-03حمص04030011966الهامهنادي عبد االله صقر544510205452

والبحث العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال281.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-05حمص04010657025سميهمنال محمود السليمان544610205453

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1660.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-02حمص04150032272فيبيناتالي فايز الديب544710205454

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص04190106145وفيقهمريم طاهر ايوب544810205455

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-25حمص04150027780اماثلهبه ازدشير الحسن544910205456

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال157.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-06حمص04010594610نورمانادين انطون خباز545010205457

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1992-06-15طرطوس10170026010وردهماريا ماركوني يوسف545110205458

التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي الال64.7120160شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة التعليم 226كاتب ضبطوزارة العدل13

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

المعهد معهد1995-07-20حمص04230015342أملدلعونه جبر الحسن545210205459

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال75.3720150إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2388.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-03-10حمص04140006817منىرغده أيمن فارس545310205460

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال279.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-10حمص04120088873هيامرؤى علي العبدهللا545410205461

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت الال215.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-15حمص04050017650جوليهمنال وجنات الحسن545510205462

والتقانة

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقل134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد2001-01-23حمص04010037085نهودرهف نصر النصر545610205463

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.4620210

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019903أدبيثانوية عامةثانوية1972-05-05حمص04120062008فاطمهنزيه سليمان حمد545710205464
وزارة االتصاالت الال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05010266733خديجهسمر غازي النصار545810205465

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1823.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-18حمص04010659915فيروزالنا روميو اليونس545910205466
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-01الالذقية04010461455انتصاركنانه علي رستم546010205467
المعهد معهد1980-04-25حمص04010017601زهرهيوسف احمد رمضان546110205468

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1885معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4820000تحكم آلي

وزارة التعليم العالي الال157.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-14الالذقية06090141602رامياريم سليمان ابراهيم546210205469

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-24طرطوس05170005145نجيدهميساء محمد موسى546310205470
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-02حمص05140033445امينهعال حيدر عبود546410205471
المعهد معهد1985-05-01حمص04140005286وجيههسمر نزيه عيسى546510205472

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.8320170إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال1304.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حمص04040015118ميادهندى سعد هللا علي546610205473

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2431.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-21حمص04011013376علياءهيا ماجد الحسن546710205474
وزارة التعليم العالي الال1947.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04040012537ميادهمنى سعد هللا علي546810205475

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-30حمص04060040097نايفهرقيه عبدهللا الحسون546910205476
وزارة االدارة الال11778.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-07-08حمص04180068388هيفاءبلسم اسد محرز547010205477

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1888.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-07حمص04190147166عليهالين ناجي الموسى547110205478

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1988.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-31حماه05150112461زينبآيه احمد علي547210205479

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1997-03-02حمص04150020378نزيهاآالء خليل عمران547310205480

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.4820210أشعة

المعهد معهد1995-01-01حمص04010441859هناءهال محمد خير الطحان547410205481

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال70.2220170

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 65منشئ رئيسي

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

226كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة التجارة الال2753.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-07حمص04010003221تمرهليسومه عيسى الصقر547510205482

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-01حمص04010127483نورهميرفت سليمان بركات547610205483

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

جمال عبداللطيف 547710205484

عبدالقادر

وزارة النفط والثروة الال2690.0020210ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1995-10-22حمص04180015202مريم

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة التعليم العالي نعمال138.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05010178408ملكةياسمين حماد العلي547810205485

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال267.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-03-12حمص04010865419يسرىوداد علي الصالح547910205486

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-28حمص04120050713فتحبهرؤى علي جاموس548010205487

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-03-04حماه05150090835نجودرنا بسام ادرع548110205488

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.5020200مخابر

وزارة التعليم العالي نعمال156.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-19حمص04010161706رئيفهماجدولين حسن الطرشه548210205489

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الموارد الال155.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04040032628رمزيهمرح محمد سعيد548310205490

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم العالي الال1796.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص05050017040صفاءهيا عدي جبر548410205491

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-01-01حمص04120091657مالذحوريه محمد وسوف548510205492

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال80.9220180

المحلية والبيئة

19مراقب فني

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-21حماه05170015875ليندهنوره رامز بالل548610205493
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2105.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-08حماه05090014351نايفهغنى عبد الكريم دربولي548710205494

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04130041909سهاممروه صدوح سليم548810205495

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1974-11-17حمص04180073543مريمابتسام مرشد العلي548910205496

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال62.9919960كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االتصاالت نعمال180.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-22حماه05120028993سهامنيرمين شفيق اسماعيل549010205497

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2335.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-16حمص04030054589سليمه ايبوآالء ناظم ايبو549110205498

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال1916.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-07حمص04010422986وفىفاطمه بدر الدين درويش549210205499

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حمص04060004848امالعلي دياب قصاص549310205500

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1983-02-01حمص04140007051نجاح عبودعزه يوسف موسى549410205501

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.5020050

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

241كاتب ضبطوزارة العدلالال2342.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-28حمص04070016222آمنههيفاء محمد العبدهللا549510205502
وزارة الشؤون الال203.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-12حمص06220032301كوكبختام كامل عطيه549610205503

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2144.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-09حمص04030029962ريحابساندي خضر االحمد549710205504
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1838.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-27حمص04080030318فرحهسوسن خضر عزيز549810205505
المعهد معهد1998-08-01حمص04220087378ناهدريم هاشم العقده549910205506

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.4720180معالجة فيزيائية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-01حمص04080024243كرديهميساء علي البالل550010205507
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-13حمص04010901584رمزهرنيم رئيف ناصيف550110205508
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-20حمص04020003727فهيده ياسينفاتن محي الدين المحمد550210205509

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-31حمص04170057824خديجةفردوس منصور العمر550310205510
وزارة النفط والثروة الال162.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04080032088مطيعهرنا جمال رياني550410205511

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2001-01-15حمص04010459721غرربشرى بشار الصوفي550510205512

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال66.6420210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1458.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-04حمص04010125888عتابآيه حسام بحوري550610205513
243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-27حمص04080030312فرحهمي خضر عزيز550710205514
المعهد معهد1988-06-16حمص04030038641ورده العبد هللاديما عيسى السليمان550810205515

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال65.8720090

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-24حمص04011168810نهادمايا علي علي550910205516
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2004.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04150029753هناءصبريه غازي سالمه551010205517
وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2017.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120099751يسره حمديجمانه فهد حمدي551110205518

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04220007771سناءرؤى محمد عبد هللا551210205519
المعهد معهد1996-01-02حمص04190107709مريماماني حيدر مرهج551310205520

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.5720150بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2288.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-03حمص04220007782سناءرنيم محمد عبدهللا551410205521

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1749.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-23حمص04010466957هياممايا خضر الخضر551510205522

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2714.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04220007802سناءسوار محمد عبد هللا551610205523

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04220007846ندىعلي هواش خضور551710205524

المركبات

وزارة الموارد الال3466.0020153

المائية

1557مراقب ورشة صيانة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2345.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05040037251هيامقمر حسن ابراهيم551810205525

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-08-18حمص04220087311حميده التامرابراهيم فارس العقده551910205526

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5820180ميكانيك مركبات

المعهد معهد1999-08-25حمص04120074021نجالءنتالي ابراهيم حزوري552010205527

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال75.9420200محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة28

319مراقب مساعدوزارة المالية52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2272.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-13حمص04030017342هدىراميا سامي الحمود552110205528
وزارة التعليم العالي الال2353.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-04حمص04140001230رحاب سعد الدينرشا ايمن سعد الدين552210205529

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-13حمص04030050526فاطمهمرح محمد مريم552310205530

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون نعمال1606.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04040010536مياده يوسفرهام محسن عمار552410205531

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1978-11-19حمص04010174024حميدهفلاير دياب الحسين552510205532

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.9019990بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

ثانوية ثانوية1985-03-17طرطوس10020013843فلايرنرمين فهد مصلح552610205533

زراعية

وزارة التجارة الال500.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-15القنيطرة14010100258ثمانيهسلمى بسام رضوان552710205534
231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-01حماه05170045978نجوهنغم جودات دالي552810205535
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-15حمص04050002385شكريهروله علي االسعد552910205536

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1984-06-20حمص04020006827سريه رمضاناحالم شحود سليمان553010205537

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.4620060المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل508مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-01حمص04010169691فتاهندى احمد درويش553110205538
المعهد معهد1994-01-27حمص04040021628هيامباسل عبدهللا الموسى553210205539

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةنعمال70.7820143تقنيات كهربائية

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال117.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-07-10حمص04080015609تريهسهام خليل الحوراني553310205540

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1364.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-02حماه05050138347ريمانوار عيسى الداود553410205541
وزارة االتصاالت الال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04190046005اسعافمرام مالك السليمان553510205542

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1994-01-01حمص04220056803انصافمحمود حيان الهباد553610205543

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال67.6020164شبكات حاسوبية

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

38فني

وزارة االتصاالت الال126.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-29حمص04190044185تمينهعفراء علي العباس553710205544

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-11-28الالذقية06100044454ليناعلي نهاد مبارك553810205545

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال77.4620200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-06حماه04010018369ابتسامنور يوسف اليوسف553910205546
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01حمص05110030460الهام الجنودجوليا نصر الجنود554010205547

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال138.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-03-18حمص04050017161هاالغاده صالح ادريس554110205548

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال2731.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04060026806نسرينحال ابراهيم ابراهيم554210205549

وإذاعة

أمين مستودع وزارة الصناعة327

المشغل 

الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-09حمص04080009638هالهفاتن علي السلوم554310205550

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1735.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04010511732منيرههاله نزيه النيساني554410205551

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال265.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04200000497ابتسامسحر ابراهيم موسى554510205552

والتقانة

360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1979-11-23حمص04030008530وطفه شنوحمزه حسين العلي554610205553

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال60.2320000ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال1971.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05170022801غادهغرام غسان ابراهيم554710205554

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال164.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-03-25حمص04020072779زينب شنورغده حسين العلوش554810205555

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1984-03-25حمص04010089043سكينه كاظمموسى احمد كاظم554910205556

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال64.1620080كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االقتصاد 238كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-24حمص04180052785سائرهبالل سليمان صويص555010205557

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1984-05-22حمص04040017628ودادهاله عيسى عبود555110205558

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال66.3220050

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01حمص04050005325اميليهايهم غسان المحمود555210205559
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال155.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-20حمص04011120542هدىلبانه سمير اليوسف555310205560

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04030053255جمانهمنار كامل شعبان555410205561

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال201.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-05-05حمص04140020223شهيره حرفوشنجوى عيسى عباس555510205562
230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حمص05170011511غاليهامل عيسى خضور555610205563
محمد غازي محمد سمير 555710205564

الكيالي الرفاعي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال238.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-01-20حمص04010606828امينه

397 من 166صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال230.0020025خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1982-02-10حمص04010846697نجاحشادي بهجات الصارم555810205565

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

عامل تسوية وزارة الصناعة276

وخراطة

504مساعد فنيوزارة الدفاع334

المعهد معهد1980-09-10حمص04010015293منى خضوربشرى احمد يوسف555910205566

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال61.6320020

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1999-06-10طرطوس10160088331ندىزينب علي حسين556010205567

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.8020180صيدلة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04140003176علوى قاسمعهد نوفل عبد الرحمن556110205568
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-18حمص04080033388غصونمرح محمد عزيز556210205569
المعهد معهد2001-07-01حمص04070017241ميساءرايه محمد خير الصالح556310205570

التقاني 

الصناعي

1897معلم حرفةوزارة التربيةالال76.7220210تقنيات كهربائية

التصنيع ثانوية صناعةثانوية1990-05-25حمص04010034870صبحيهمالك جعفر عليشه556410205571

الميكانيكي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال330.0020103

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعة321

الميكانيك

323

ثانوية ثانوية1985-01-01حمص04220039909موليهريم حسن االسعد556510205572

زراعية

وزارة التجارة الال417.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1999-05-21طرطوس10160044921سحر عطافرشا احمد عيد556610205573

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.0120190صيدلة

وزارة التجارة الال269.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-06-04حمص04050014294حياةنجالء صالح اليوسف556710205574

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االدارة الال1892.0020140علميثانوية عامةثانوية1989-05-24حمص04200046440فطيمناديا فهد الصميديه556810205575

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 14محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 15جابي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01إدلب07030028873عريفةريم عبد المجيد الياسين556910205576

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1991-01-01حمص04010623581املايمن كمال حسن اغا557010205577

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال79.1220200

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160066178محاسنسمر علي حسن557110205578
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-09حمص04010570769داللرولى منذر زيود557210205579

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-06حمص04170066987نجيمةفاطمة فيصل عز الدين557310205580
وزارة النفط والثروة الال161.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010633325مدلينيانيرمين سامر سرحان557410205581

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-11-16حمص04060005917هند مصطفىبشرى عدنان سالمي557510205582

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال68.5320210الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

المعهد معهد2000-01-05حمص04130039503عفافساندرين عدنان باظه557610205583

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون الال76.6320210

االجتماعية والعمل

وزارة النفط 65منشئ رئيسي

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

226كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة الشؤون الال224.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-03حمص04010241708رحيمهياره محمود عوده557710205584

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-25حمص04040017497سورياميساء مزيد رستم557810205585

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010631270ندىعال نوفل االبراهيم557910205586

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال148.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-28حمص04040018088أملشذا أحمد محفوض558010205587

والتجارة الخارجية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-23حماه05070021731فاطمهليلى وليم شدود558110205588

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04020006700هياممنار عدنان العيسى558210205589

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1986-01-01حمص04190005847بدرهخالد أحمد والي558310205590

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.3020088بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2143.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-08حمص04010377979مجدلينهبه عماد حماده558410205591
وزارة الشؤون الال113.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-06-06طرطوس04040024540لينارشا محمد ابراهيم558510205592

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-11حمص04120100227غادهخليل سعيد طويل558610205593
المعهد معهد2000-01-01حمص04140026376حوريه زينهعلي سليمان صالح558710205594

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1901معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال59.6220200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-30حمص04040036416سوريابيسان مزيد رستم558810205595
وزارة الشؤون الال2570.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-10الالذقية06190007888عائدهلبنى جميل حسن558910205596

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 316عامل تقطيروزارة الصناعة317عامل تخميروزارة الصناعةالال190.0020140علميثانوية عامةثانوية1987-08-20حمص04200027940الهامعال محمود حمود559010205597

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1978-01-09حمص04010845111امنهدالل بحبى النيساني559110205598

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال63.9020010تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

ثانوية تقنيات ثانوية2001-01-10حمص04120052002شهالبثينه يوسف شقوف559210205599

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2431.0020180

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-24حمص04011050811مديحهمحمد فراس الموسى559310205600
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال188.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04010459806ثورهيارا باسم السكاف559410205601

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-05-10حمص04220001340امال الحسينرشا محمد القبه559510205602

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال61.1720170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم العالي نعمال160.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-24حمص04230000126رمزيههيفاء علي جمال559610205603

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2447.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31حمص04010065568عدبهماجده نادر الشعبان559710205604

والتقانة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-25حمص04120062449وفاءوالء اسد ادريس559810205605

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال73.6620200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

وزارة االدارة 29

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-05حمص04150003521لطيفهجميله بشاره بشاره559910205606

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال3487.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-16حمص04030004030نوال غرابعال حسين الحاج حسن560010205607

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04040033876صفاءحنين احمد عيسى560110205608
وزارة التعليم العالي الال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-08حمص04040002260عصريهحنان جميل ناصر560210205609

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2447.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-05حمص04180073542ابتسامريتا يوسف الدرويش560310205610
المعهد معهد1968-04-18حمص04010533484فوزيهفاطمه محمد عكاش560410205611

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال54.3719890

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1992-01-03حمص04010560161اسمهانمارينا نصرهللا الوهبي560510205612

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال74.8120120

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-08-19حماه05190003126خزناغنوه منير محسن560610205613
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1991.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-15حمص04030093613سمره حمودايناس محمد حمود560710205614

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2227.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-10حمص04220025615منيرهخديجة محمد منصور560810205615

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

عامل صيانة وزارة الصناعةالال2419.0020200تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2001-11-05حمص04010742105سلوىمحمد حسام المحمود560910205616

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

322عامل مثقبوزارة الصناعة268فني طحن

المعهد معهد1996-01-05حمص04010396965ليندارنا رامز العلي561010205617

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال64.8220170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة الشؤون الال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-26حماه05010228907املرهف ياسين السليمان561110205618

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2092.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-06حمص04220022320فادياريتا طه يوسف561210205619

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1969-06-10حمص04010186572مريمرقيه خليل االبراهيم561310205620

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية نعمال58.2419960

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال207.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-25حماه05170031514رغيدهأيهم ياسر شدود561410205621

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد2001-01-01حمص04120074042نجالءليندا ابراهيم حزوري561510205622

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0220200مخابر

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05010229074أمللين ياسين السليمان561610205623

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت نعمال1353.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-23حمص04010389993جميله قرفولرنيم محمد قرفول561710205624

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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المعهد معهد1995-07-01حمص04011055795نهادايمان محمد االبراهيم561810205625

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.3020180

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20حمص04150024967فريزهفادي محمود بالل561910205626
وزارة الشؤون نعمال1914.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-23حمص04010389989جميلهنور محمد قرفول562010205627

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال1964.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010017982نزههماريا سهيل بدور562110205628

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2002-01-01حمص04010184112ثناءيعرب منير جمعه562210205629

التقاني 

الصناعي

498مساعد فنيوزارة الدفاع1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال69.1620210تبريد وتكييف

المعهد معهد1994-04-02حمص11060078526زعيلهنور نوفل الشاويش562310205630

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد 312مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.6420160مخابر

والتجارة الخارجية

فني بفتحة بيع 

أدوية

1002فني مخبروزارة الصحة125

وزارة االتصاالت الال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حمص04011028605نهودريم نصر النصر562410205631

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120082850غروب محمدعبير دريد االحمد562510205632

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال154.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-06-21حمص04030054533مهادغاده فرحان ايبو562610205633

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1990-01-10الالذقية06110068245ميساءبشرى حسان معال562710205634

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.2120120علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال1238.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-05حمص04030007937ثريالبانه احمد خليفه562810205635

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-10حمص04120058906حفيظه احمدنائل محمد شعبان562910205636
وزارة االدارة الال3508.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-02حمص04020006869هيامسوزان عدنان العيسى563010205637

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1987-06-22حمص04010084287اميرهايمان عبدو الفياض563110205638

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال71.6620090تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1879معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-05حمص04010470873هدوىريتا نادر ديوب563210205639

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1817.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-05حمص04200046482فطيمغفران فهد الصميديه563310205640

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 1006قارئ عدادات

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

شذى مروان رسالن 563410205641

ريحاوي

المعهد معهد1979-01-10حمص04010087698اديبه

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال65.1720000

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال161.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010877481منىديما راشد العلي563510205642

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-07-18حمص04010615917كفارنين محمود يونس563610205643

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0520210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة الشؤون الال181.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-02حمص04030023052اديبهانسام عبد الكريم شلهوب563710205644

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال262.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-07-18حمص04010437174رقيهعرين عدنان المنصور563810205645

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

المعهد معهد2001-10-01حمص04140050500فيوليتماريمار واضح السلوم563910205646

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.6020200طب طوارئ

وزارة االتصاالت الال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حماه05100038930كنانميرنا منير دريوسي564010205647

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1990-08-23حمص04130032602وصفيهلميس ياسر عيسى564110205648

زراعية

أمين مستودع وزارة الصناعةالال253.0020090

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 268فني طحن

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1556

المعهد معهد1998-04-15حمص04010039186غصونعلي محمد شاهين564210205649

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال80.4120172ميكانيك مركبات

وزارة النفط والثروة الال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-06حمص04010795325نوالفاطمه سامي اليوسف564310205650

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1994-08-06حمص04060036079هيفاءرهف نبيه سليمان564410205651

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال66.6020170

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04130032950رئيفهجوليا بطرس حبابه564510205652

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1805.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-23حمص04190104131هدىميريان غازي الخضور564610205653

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال2946.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-27حمص05180013952رويده تمومآصف ايمن حمادي564710205654

وإذاعة

أمين مستودع وزارة الصناعة327

المشغل 

الميكانيكي

عامل مراقبة وزارة الصناعة321

محطة الديزل

330

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال1272.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-05حمص04190037247مساءغزل غسان الخطيب564810205655

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1272.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-19حماه05170016274رائدهساره منذر وسوف564910205656

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-03حمص04020038381أمينهأمل محمود حمدوش565010205657

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1985-01-14حمص04010400950أمونندى عبدالهادي عمران565110205658

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال72.1520050

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2400.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15حمص04220071997وجيههسوزان اصف دله565210205659

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1394.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01حمص04150020493ادليناريما سام الدروبي565310205660
وزارة االتصاالت الال2345.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01حمص04110009361فاطمه حوريجمانه راكان المصطفى565410205661

والتقانة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال134.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-29الرقة11030020928كفاءغاليه عجلوك الحسن565510205662

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-04طرطوس10020043071فطومهدى يونس شروف565610205663

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-05-07حمص04190106550سهاميوسف غسان وسوف565710205664

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد فني وزارة النقلالال81.5620170كهرباء

(كهرباء)

عامل تمديدات وزارة الدفاع316

كهربائية

1006فني كهرباءوزارة الصحة518

وزارة االتصاالت الال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-01حمص04080010381عفيفهنجوى فؤاد ديوب565810205665

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-05-29حمص04200041784رسميهفاتن ياسين حمود565910205666

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال64.0420100

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 65منشئ رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حماه05170012443نيرميننغم علي خليل566010205667

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2048.0020134علميثانوية عامةثانوية1995-09-11حمص04020013014بسمه الخليلذو الفقار محمود الخليل566110205668

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حمص04120113578نبيلهايفا بدر عبد الرحمن566210205669
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-15حمص04120135892نجاهمريم أحمد حسن566310205670

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-24حمص04010305145ميعلي احمد ميهوب566410205671
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1683.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03حمص04010200148ميساءشذا معن مهنا566510205672
وزارة الشؤون الال2065.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120100750علياغصون ياسر حمدي566610205673

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1285.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-20حمص04220059735زينب القاسمحوراء كامل منصور566710205674

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1989-11-10حمص04200025277عصريهالهام سليمان يوسف566810205675

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال64.9020110إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة االقتصاد 83عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-02حمص04140047228غادهأيه محمد علي566910205676
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-27حمص04010545175ابتسامعمار عادل عبد الرحمن567010205677

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-25حمص04220071826فوزه تكرونياية هللا توفيق ابراهيم567110205678

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1582.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-03حمص04120099763عليانورهان ياسر حمدي567210205679

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04180009916خديجهرهف عبد الناصر بخشين567310205680

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2234.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-05حمص04220051697فوزه تكرونياالء توفيق ابراهيم567410205681

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1973-06-04حمص04080014614نعيمهنوح رئيف العلي567510205682

التقاني 

الصناعي

1904معلم حرفةوزارة التربية1905معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربيةنعمال53.3219970خراطة وتسوية
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال2681.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-01حمص04120071836فتاةزهراء رامح زيني567610205683

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1984-09-05حمص04140026740وزيرهشذا سمير ابودله567710205684

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.8420040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-28حماه05050153142حسنهذكيه احمد البروش567810205685
وزارة الشؤون الال1961.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-29حمص04220078726الهامهبه علي معروف567910205686

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2225.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-18حمص04010440072فايزهزينه غازي خليل568010205687
وزارة النفط والثروة الال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-10حمص04220040975الهامرؤى علي معروف568110205688

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-07حمص04011146048صلوححنان عبد الكافي الصالح568210205689

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1980-01-19طرطوس10170013971مريمنهى وجيه ابراهيم568310205690

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.9520000مخابر

وزارة الشؤون الال2153.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-14حمص04010119213ماجدهفرح عدنان سعود568410205691

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال1393.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-09-08حمص04030037771فايزه عيدنور حبيب ادريس568510205692

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-17حمص04220046262ارتفاعآيه هايل العبيد568610205693

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2895.0020150ميكانيكثانوية صناعةثانوية1996-09-14حمص04010119211ماجدهزين العابدين عدنان سعود568710205694

المعدنية

عامل فني وزارة النقل1022فني ميكانيك

ميكانيكي

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء312

وزارة التجارة الال301.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-16حمص04030022965عزيزهمادلين حبيب حمود568810205695

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

ثانوية ثانوية1996-11-10حمص04220032606ساميهرهف نصر ماصول568910205696

زراعية

وزارة التجارة الال2902.0020160ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2000-07-13حمص04220070619سماهر حالوهنغم سلمان الحوراني569010205697

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال70.4720210محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االتصاالت الال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-17حمص04010286415فاطمهبدريه محمد جانسيز569110205698

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01حلب02320040836داللصفا حسن عثمان569210205699

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2244.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010416516ايمانبانا عزام الدروبي569310205700

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد2000-09-29حمص11030020927كفاءراحيل عجلوك الحسن569410205701

التقاني 

الصحي

323مساعد فني أولوزارة الصحة329مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.1520200تخدير

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-26حمص04220039488انتصارنور خضر االبراهيم569510205702
وزارة االتصاالت الال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-16حمص04030061438ملكه اليوسفلمى اسد اليوسف569610205703

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-02حمص04020004885فوزيهنادين يوسف المحمد569710205704
وزارة التعليم العالي الال2049.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04190089226لميسهيلدا داود داود569810205705

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-04حماه04130052298جميلهمروى نوفل المحمود569910205706
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1967-12-01حمص04220029056مجيدهرئيسه ابراهيم ماصول570010205707

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-15حماه05030046463ندىآالء صالح الخضور570110205708
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04120015758هازاتمحمود ابراهيم موسى570210205709
وزارة التجارة الال372.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-15حمص04230012875سروهثراء ياسر الكردي570310205710

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال2880.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04180027225غادههبه هللا محمد جمال كيشي570410205711

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

ثانوية ثانوية1980-06-25حمص04030018988كوثربثينه هاشم المحمد570510205712

زراعية

وزارة التجارة الال966.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال2700.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-01حمص04140044070هاله السكافوئام باسل عبود570610205713

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

27محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2353.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30حمص04030008741فطيمعلي تركي ياسين570710205714
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-21حمص04010128688كاملهوفاء عقل المحمود570810205715

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال3427.0020163الكترونثانوية صناعةثانوية1997-02-25حمص04220043504عبيرمحمود علي النداف570910205716

وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1553

المعهد معهد1993-12-15حمص04010637245انتصارحنان حاتم المصري571010205717

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال60.6820160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2041.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-27حمص04010920875كوكبمرح بدر العلي571110205718

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3112.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-13حمص04150023251ازدهارمحمد علي احمد571210205719

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311

وزارة التعليم العالي الال2171.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-11حمص04011118632فايزهيارا غازي خليل571310205720

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت نعمال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04230013247سميرهمحمد حمزي سلهب571410205721

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15حمص04150018453سعادرشا علي سليمان571510205722

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05حمص04020017119فاطمه القاسمدعاء محمد درويش571610205723

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الموارد الال1638.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04220016733زبيدهياسمين احمد المنصور571710205724

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد2001-07-20حمص04220006417ناهدعالء هاشم العقده571810205725

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.8620210بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-12حمص04170027253وردهأمل رضوان السليمان571910205726
وزارة التعليم العالي الال219.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-29حمص04030009202فطيمخديجه تركي ياسين572010205727

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حمص04030019240هديهزكريا علي البركات572110205728

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1626.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-25حمص04220000772شهيرهعلي غسان التون572210205729

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-06حمص04010471723جميلهمها محمود االحمد572310205730

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1739.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-28حمص04011178650ريم الرستمحال احمد الحوراني572410205731

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص04030067379مريمأمل جاسم حنوش572510205732

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04220000691شهيرهبشرى غسان التون572610205733

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04190059685لوزيهشذى سالم المحمد572710205734
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2518.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-23حمص04010012758فوزيهمجد نبيه نونو572810205735
وزارة النفط والثروة الال2318.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01حمص04030067378مريمحنان جاسم حنوش572910205736

المعدنية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال197.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-12حمص04220028541سهام الليمونلمى عبد الكريم الليمون573010205737

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-08-23حمص04220004247تماممنال محمود الزاهر573110205738

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1843.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-01حمص04080022772وصالحنان هالل هالل573210205739

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة التجارة الال250.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01حمص04030004741زهرهمنال عبد الكريم نوح573310205740

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 10جابي

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االتصاالت الال1631.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10170015598نغمغنى نزيه صليبي573410205741

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27محاسب

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-10حماه05190028816رناعالء علي علي573510205742

والثروة المعدنية

234كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-10حمص04020034365دالل تركديمه الياس الترك573610205743
وزارة االتصاالت الال1594.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-11طرطوس10170015601نغمحال نزيه صليبي573710205744

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2141.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-06دمشق01010397424جواهرحال احمد االحمد573810205745

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال120.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-13حمص04130032472حسن خضورراميا محسن حسن573910205746

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال336.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-02-20حمص04220061413منيرهنسيبه نديم االستانبولي574010205747

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

كريستين ابراهيم سليمان 574110205748

الخضر

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1416.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-05حماه05010520049ماري قوجه مخول

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-12حمص04190090470صبحيهايمان حسن الحسين574210205749
وزارة االتصاالت الال1710.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-07حماه05050089321منال المنصورميس ناصر العلي574310205750

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال1436.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-21حمص04190068432زهورمايا ياسر الدنكاوي574410205751

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1404.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04020039659هندشمسه غسان الخليل574510205752

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2030.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-25حمص04200062452نهيدهدنيا صكر الحاج عكاب574610205753
233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-30حمص04220036121سميرهريما عبد الرزاق تقال574710205754
وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعةالال1497.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-04حمص04230020113سناءعفراء سمير بركات574810205755

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التجارة الال329.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-08-18حمص04220062078سميرهجهان عبد الرزاق تقال574910205756

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حمص04010656480مريمناريمان صالح المنصور575010205757

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-24حمص04010204449حكميهمنى محمد جمعه575110205758
وزارة االتصاالت نعمال1563.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-09حمص04230010456غادهوالء علي السالم575210205759

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01حمص04040017187زاهيهنداء يوسف يوسف575310205760

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2051.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-20حماه04010656519مريمحال صالح المنصور575410205761

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التجارة الال266.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-11-20حمص04010468202سميرهفاطمه غياث حسن575510205762

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال102.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حمص04030019689نوفهحنان بدر خضور575610205763

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-25حمص04140012223بهيجهليندا رامز ابراهيم575710205764

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05حمص04060030956جرجيتهايمه الياس توما575810205765

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1996-02-27حماه05120015582سمرأنور معن العجي575910205766

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال67.3220200تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

فني تكييف وزارة الدفاع1034مدرب تكييف

وتبريد وتدفئة

519

وزارة الشؤون الال2129.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-09حمص04120055700غزوىديانا علي عبيدو576010205767

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-07حمص04120055584غزوىساميه علي عبيدو576110205768

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1992-06-03حمص04220063799عزيزهفايز سليمان المصال576210205769

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال74.7820138

وزارة الشؤون الال2338.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-03-29حمص04030000955تحريرياسر احمد اليوسف576310205770

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال1951.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-09حمص04040005194هدىهبه خليل عوض576410205771

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-11حمص04040033539وفاءروان عبد المعين ملحم576510205772

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3718.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-09حمص04070008313غادهحال سامي الذياب576610205773

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1998-03-13حمص04010495246وفاءأيه عبدالكافي المصري576710205774

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحةالال75.6620190أشعة

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04190045198فايدهصبا شعيب الصالح576810205775

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1689.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-07حمص04040016667عائدهروجينا جورج غالي576910205776

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319مراقب مساعدوزارة المالية127

المعهد معهد1975-01-20حمص04040022065حسيبه رمضانلؤي عيسى ابراهيم577010205777

التقاني الطبي

323مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحةالال59.0019950تخدير

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-17حمص04120055735غزوىسوزان علي عبيدو577110205778

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1845.0020159أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-18حمص04140040649نجودمجد فؤاد عباس577210205779

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-05طرطوس04010441772سعادجاكلين احمد الشاعيون577310205780
وزارة االتصاالت الال2402.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010027775هناءهال بديع هرموش577410205781

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1803.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-18حمص04140065714سهامعال مايز عباس577510205782

والتقانة

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-01-21حمص04170084781ميادهيانا يحيى السالمة577610205783

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.1620210زراعات محمية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حمص04010009944وردهريم حامد خضور577710205784
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-06حمص14040085132انعامسوزان اكرم مصطفى577810205785
ثانوية ثانوية1982-08-29حمص04220000585بسمهرائد حامد التون577910205786

زراعية

وزارة التجارة الال808.0020004ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-21حمص04120074352فاتنشيرين حافظ شحود578010205787

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1999.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04150011139ربايوسف محمد علي578110205788

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-03-13حمص04010261148حنانرهف عدنان الخالد578210205789

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال71.2820170

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

1886معلم حرفةوزارة التربية13

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2133.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-08حمص04220029184سفيرهتيماء صالح ديوب578310205790

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال117.00200010أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-10الالذقية06200074900انصافمالذ جابر قاسم578410205791

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال186.0020054علميثانوية عامةثانوية1987-11-03حمص04110001069صبرهجميل محمد خير القصاب578510205792

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2077.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-20حمص04010922405وردهنجاح حامد خضور578610205793
وزارة التجارة الال313.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-01القنيطرة05150073997روزاريما صالح يوسف578710205794

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1891.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-06حمص04180051509اسماءفداء عبد العليم سطيف578810205795

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1959.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-28حمص04040016337ماجدهغزل نافذ فرح578910205796

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1998-07-30حمص04011107649نوال مالذيزينب ناظم الطيار579010205797

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال74.6620200

المحلية والبيئة

مصرف سورية 8مساعد فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

1888معلم حرفةوزارة التربية85

وزارة التجارة الال2758.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-02-22حمص04120057198هيامهيا مسيوط شقوف579110205798

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1577.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس10250006671هدىوفاء سمير معال579210205799
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-02حمص04010162627فادياعبدالعزيز يوسف الزمتلي579310205800
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-29حمص04200000742حميدهمريم عبد الرزاق العبدهللا579410205801

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04060029076ناهدهبدريه عيسى ابراهيم579510205802
318عامل طبخوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1829.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04180054266اسماءخمائل عبد العليم سطيف579610205803
228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-12الالذقية06200102117منىبلسم امير محال579710205804
وزارة التعليم العالي الال1995.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-28حمص04011116831لبيبهلين عدنان جراد579810205805

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04200031132ريماأسماء صالح عواد579910205806
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-20حمص04010012008عبيرلينا فهد االسعد580010205807

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1982-01-01حمص04080027967الهامفادي محمود السكماني580110205808

زراعية

وزارة التجارة الال695.0019994ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1400.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-20حمص04030006810جبينزينب ابراهيم شنو580210205809

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2933.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-01حماه05150100725روال حمديلبنى نذير ساطور580310205810

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 263أمين صندوق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

راميه محمد ابراهيم 580410205811

السليمان

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-10حمص04170123598فلاير العيسى

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-19حمص04140070656ميساءرغد مالك محمود580510205812
المعهد معهد1997-01-01حمص04220045697هناء الكرديايمان انور الكردي580610205813

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال74.7120160الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة التجارة الال3173.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-22حمص04010838393برازيهربى عبدالكريم السليمان580710205814

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التجارة الال310.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-18حمص04050000499سميرهرشا محمد فانوس580810205815

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التجارة الال334.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-07-15حمص04010240616هيامغزل فارس عزوز580910205816

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2166.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01حمص04150031547روجينه عز الدينمريم سهيل شاهين581010205817
المعهد معهد1990-05-25حمص04010561221ندىلين شوقي خزام581110205818

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال62.2520120أسواق مالية

والبحث العلمي

مساعد إداري ثاني 

(مسك سجالت)

مصرف سورية 517

المركزي

وزارة الزراعة 81كاتب

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-04حمص04150027186وحيدهبشرى موسى عز الدين581210205819

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2505.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15ريف دمشق03140035380اريجديانا حسن العبود581310205820

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220076966امالقمر سمير ادنوف581410205821

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-19حمص04220064429مليحهحسن ابراهيم الياسين581510205822
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030015001وفاءرشا غازي االبراهيم581610205823
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1282.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-26حمص04190072246نوفأسماء محمود الراعي581710205824

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-03-18حمص04010201335صفيهحسين عوض طه581810205825

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة331مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.1020192أشعة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04130040083رهيجهنيرفانا سليم ميوس581910205826

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1996-01-01حمص04140012755امل محمدزين العابدين جهاد صالح582010205827

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال73.2720152ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال146.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-06حمص04140035793اميره االشقرروبي علي ابراهيم582110205828

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال1743.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03حمص04140016228رحابيارا يوسف خضور582210205829
وزارة االقتصاد الال123.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-05-12حمص04130033003حلوهسلفانا نصر حبابه582310205830

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319عامل تصفيةوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-05حمص04140033251سهيلهآروى زين الدين نجم582410205831

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2057.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04010430343سهامهيا كاسر العباس582510205832

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2559.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04170119928لينايارا سامر اخوريق582610205833

والتقانة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-23حمص04010432937فاتنحال نضال داود582710205834
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-13حمص04140033256سهيلهروان زين الدين نجم582810205835

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1978-03-20حمص04030022181حياةلورين فايز شلهوب582910205836

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال64.2020100

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد1990-06-03حمص04020060050فاطمهنسيبه يونس الجزار583010205837

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.2320110صيدلة

وزارة االقتصاد الال1801.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-17حمص04060022386مديحه حاسوقشيماء نهاد لوخج583110205838

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1609.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030034629ميرفتأليسار بسام المرعي583210205839

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال1706.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-18حمص04220014650مريومهعلي أحمد القطان583310205840

المعدنية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2437.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-03حمص04010017966حمدهناريمان حبيب العلي583410205841

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية تقنيات ثانوية1996-01-01حمص04020017440ازدهارابراهيم صالح حمدان583510205842

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة الموارد الال2840.0020153

المائية

وزارة األشغال 1557مراقب ورشة صيانة

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

أمين مستودع وزارة الصناعة1035

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة االقتصاد الال2360.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-20حمص04011193650سناءعال علي العلي583610205843

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04040026625الهامعال بسام محفوض583710205844

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1796.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-23حمص04220035510صباحهال سامر الخضري583810205845
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال2352.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-13حمص04010876193نهادزينه محمود االبراهيم583910205846

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1994-06-09حمص04020014839سريهوسام عفيف فطوم584010205847

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال70.7620165ميكانيك مركبات

وزارة الشؤون الال1580.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10حمص04040033460سماحآليسار حافظ محمد584110205848

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال227.0020104علميثانوية عامةثانوية1993-09-04حمص04140034681اسيهمعن راتب ابو صالح584210205849
وزارة التجارة نعمال266.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-22حمص04030024572نهادصفاء محمود االبراهيم584310205850

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

الجهاز المركزي 134مراقب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة التجارة الال238.0020074ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1988-01-01حمص04030002530صبحيهمحمد تقي اسماعيل584410205851

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 270فني لف محركات

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

المعهد معهد1980-05-21حمص04220031221خديجه فوعانيضياء علي فوعاني584510205852

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.6020022إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1894.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04120065935زهورنادين علي نصار584610205853

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-06-05حمص04140047854نخلهلجين يحيى علي584710205854

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.0420140

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال264.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-07-03حماه05050158531رويده صبحروال عبد الكريم خليفه584810205855

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االتصاالت الال1932.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-29حمص04010799318وفاءنور حسن صالح584910205856

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04220007577رفعهزينب محمد العبد هللا585010205857

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020016أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-23حمص04080026261شيحهحسن فياض الحجي585110205858
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال124.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-20حمص05170028288ناديه نصرمياده علي منا585210205859

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص06010034556رويدههبه هللا اياد علي585310205860
وزارة التجارة الال255.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-02-08حماه05150012562أملوالء محمد الخلوف585410205861

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال1725.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-20حماه05180030752منيفهأالء علي زريقا585510205862

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1888.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-11حمص04220043816عفراءمرح هايل العقده585610205863

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-30حمص04030024088حياةمياده فايز شلهوب585710205864
وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-01حماه05170032970عزيزههند يوسف يوسف585810205865

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1453.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-28حمص04010155660رامياحال علي الخليل585910205866

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال102.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1971-04-15حمص04030013661بدريهغاده علي الدالي586010205867

والثروة المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04230001552ناديهوفاء سليمان الناعمه586110205868
وزارة االقتصاد الال2241.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25حمص04030051375خدوجعبد الكريم محمد مريم586210205869

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

ثانوية ثانوية1985-01-01حمص04230001536ناديهصفاء سليمان الناعمه586310205870

زراعية

وزارة التجارة الال390.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال2002.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04150020459نزيهارغداء خليل عمران586410205871

المحلية والبيئة

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية27محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1880.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20حمص04140013498رانيهزينب علي عبود586510205872

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-29حماه05180021469اعتدالاليسار يونس يونس586610205873

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1949.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-04حمص04230004692بسماترنيم جمال هزيم586710205874

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال2705.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-29حمص04010016045اكتبارحال عدنان الرضوان586810205875

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 27محاسب

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2322.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-06حمص04030023555سعاديحيى احمد المحسن586910205876

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال172.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-06-05حمص04010428238خديجهاكتمال ونوس سليم587010205877

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة النفط والثروة الال3609.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-05حمص04230009987عزيزهنورا حسن المنصور587110205878

المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315كاتب ماليوزارة النقل99

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02إدلب07040049071مريممها محمد حجازي587210205879

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1624.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-10حمص04220083223رائدهلجين مصطفى النيصافي587310205880

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه10230017718مريم يوسفمي علي عمار587410205881

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04150008417ميساءيمنى محمد احمد587510205882

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال64.0020200تقنيات كهربائية

وزارة االدارة الال1783.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-02حماه05030032478منىوعد احمد المحمد حمشو587610205883

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة22محاسب

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2099.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-15حمص04140003972ميساءاريج احمد سلوم587710205884

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1708.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05030001559تركيةنادين ياسر قره موسى587810205885
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-27حمص04010486575املرهف جمال الجمعه587910205886

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال159.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04140022218ندىياسمين محمد الجردي588010205887

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-12حمص04010785962رحابرنيم محمد الدرويش588110205888

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط والثروة الال2121.0020157أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-18حمص04220047955سميحهمحي الدين محمود العسس588210205889

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الموارد الال1735.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-18حمص04140017517منا عباسهديل احمد صالح588310205890

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

235كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-02حمص04190062287منىانور محمود الدرويش588410205891
المعهد معهد1999-05-10حمص04140016679ازدهاريوسف سلمان طيار588510205892

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال61.5420200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1898معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04030021621مهانغم نادر سالمه588610205893

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-17حمص04050002486رحابمحمد اسمر المخلوف588710205894
وزارة التعليم العالي الال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05حمص04010486497املهايدي جمال الجمعه588810205895

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14القنيطرة14060041103حمدهاعتصام حسين محمد588910205896

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-30حمص04040019295تماممنار عبدو حمدوش589010205897

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-01-10حمص04220063471املغروب ميسر النمر589110205898

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة331مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.7520210أشعة

499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05حمص04050007123كيدهاريج حمدان الشباط589210205899
وزارة االقتصاد الال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-05حمص04040024956كاملهأميمة عيسى جبر589310205900

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال2094.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-29حمص04140046300فاطمه اسكندرتيماء فيروز عبد الحميد589410205901

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-06حمص04010165970نزهههيام يونس الخضور589510205902

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1706.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-01حمص04040009491أمامهعال حامد خضر589610205903

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-22حمص04140005317هالريما محمود احمد589710205904

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-21حمص04010637470منيرهبشرى يوسف محمد589810205905

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال280.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-05-11حمص04030019035امالنسرين محمد السالمه589910205906

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-05حمص04140036019بدريهبديعه لطفي احمد590010205907

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال2684.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-12-12حمص04080024505هيفاءبراءه محمد الرستم590110205908

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-03-08حمص04140032048فاطمهمجد طالب ابراهيم590210205909

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة331مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9120190أشعة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-26ريف دمشق03030033030املعفراء عدنان حمدان590310205910

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-21حمص04030018935امالبشرى محمد السالمه590410205911
المعهد معهد1998-01-02الالذقية06190016941روفيدهتيماء مروان حسون590510205912

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال65.7520180عالقات عامة

والبحث العلمي

وزارة النفط 489منشئ

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

490منشئ

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1373.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010996793وردهمايا محمد ماهر الطحلي590610205913

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-27حمص04220033621فلاير القاسمهبه محمود النيصافي590710205914
ثانوية ثانوية1984-01-20حمص04050026852رئفهروال حكمات حرفوش590810205915

زراعية

وزارة التجارة الال957.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2266.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-19حمص04140037733انيسهنعيمه محمد فارس590910205916
المعهد معهد1998-05-20حمص04120086867هدىمبس الريم حسين محمود591010205917

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4920180بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التجارة نعمال281.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-08-01حمص04120019169اسمهانسوسن محمود غصن591110205918

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

ثانوية ثانوية1982-05-10حمص04190087469شهيرهميرفت خضر حمدان591210205919

زراعية

وزارة التجارة الال320.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة 1070عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال388.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-30طرطوس10020005647رجاءشيرين انطانيوس شلوف591310205920

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3551.0020153تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-10-02حمص04140037736انيسه عبد الهاديبرهان محمد فارس591410205921

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت نعمال1929.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-09حمص05010554134فطيمالماسه محمد االحمد591510205922

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-02حمص04040005934هندإلفت فيصل حسين591610205923

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04040006137نجاحناديه خليل سليمان591710205924

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1994-02-14حمص04010018868رفعهعلي حسن الخضر591810205925

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1889معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال68.0820193

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال160.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-08-10حمص04010021890رسميهمها محمود فارس591910205926

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال114.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-01-27حمص04010013859سميرهسونيا احمد علي592010205927

والتقانة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1326.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04040027092سميرهآيه اسماعيل عباس محمد592110205928
وزارة التجارة الال284.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-20حمص04170048183حليمهمرفت عبد الرزاق بروك592210205929

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-27حمص04040006121نجاحسمر خليل سليمان592310205930

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1618.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-22حمص05170046926لوريسبتول سامي حجل592410205931

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

ريام محمد ابراهيم 592510205932

السليمان

وزارة التعليم العالي الال2625.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04170088585فلاير

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال149.0020100علميثانوية عامةثانوية1986-09-30حمص04120063702نهال معروفخلود عيسى زيني592610205933

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال105.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-09-08حمص04170036108امنةمامون احمد فرزات592710205934

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 22محاسب

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-07حمص04080015993سميرهعال هيثم عبد المجيد592810205935

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-03حمص04220042607رمازمايا عبد الرحمن قمريه592910205936

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال187.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-24حمص04140048204داللرنيم سلمان علي593010205937

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 319عامل تصفيةوزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04010184239سعادشيرين عبد اللطيف المحمد593110205938

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1646.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-23حمص04080015990سميرهبتول هيثم عبد المجيد593210205939

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-24حمص04150020112اعتدالريتا محمود شاهين593310205940
وزارة االتصاالت نعمال2485.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-05حمص04010931201فاطمهسهير انور رسالن593410205941

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2482.0020140علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010469656وردهمنى بديع اليوسف593510205942

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04010136820اعتدالصفاء نادر سليمان593610205943

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-01حمص04120064177اعتدالاحالم يوسف شقوف593710205944
وزارة االقتصاد الال137.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-03-16حمص04140004752حاكمهديما عقل سلوم593810205945

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2483.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-05حمص04010389716غاناجينا احمد الخليل593910205946

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-02حمص04010444652سميرهميساء انور قزق594010205947

والتقانة

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-12حماه05030051738علياباسمة حيدر علوش594110205948

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال269.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-01حمص04010113316منيفهرنا محمد غازي العبدهلل594210205949

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال292.0020070الكترونثانوية صناعةثانوية1989-09-08حمص04010246119بندرخلود لؤي الحوراني594310205950

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1772.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-20حمص04080021226مرامناتالي حسن زهره594410205951

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال2022.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-21حمص04010014841فاطمهميس الريم حسن منصور594510205952

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال2092.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-21حمص04010725297فوزيهياسمين ابراهيم الدرغام594610205953

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1577.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-15حمص04030015511حليمهسالف يوسف عياش594710205954

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-07حمص04230017378نجاةلميس حسن عطايه594810205955

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

عامل صيانة وزارة الصناعة312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال294.0020020ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-03-10حمص04170080033عفيفهفؤاد بالل بلول594910205956

الميكانيك

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء323

المعهد معهد2002-01-16حمص05170028306ميادهمايا عيسى محمود595010205957

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال83.7820210

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التجارة الال3386.0020193ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-01-03حمص06050005999هناءاسد محمد خنيسه595110205958

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل271فني ميكانيك

ميكانيكي

312

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030015512سالفهال محمد الخليل595210205959
وزارة الموارد الال126.0019880علميثانوية عامةثانوية1969-01-10حمص04150004597رشيدهفؤاد ابراهيم ابراهيم595310205960

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1548

المحلية والبيئة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

المعهد معهد1999-08-01حمص04120064883روز محمديونس رجب سعود595410205961

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9220201ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-04حمص04040029804آسيانرمين محمود أحمد595510205962

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1545.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30إدلب07230030501نجاحهدى أحمد العموري595610205963

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04140029027خزماوعد نديم الياس595710205964

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04220070627زينبريالن اكثم القاسم595810205965

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال122.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-12-06حمص05170041910فهيمهرانيا نصر نصر595910205966

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1994-01-02حمص04080020784بدريهعبدالكريم احمد الشويتي596010205967

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال72.7520144تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04130054086آسياعمار بدر عبود596110205968

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2368.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حمص04120005789ثريارشا اسعد سالم596210205969

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-13حمص04010582614نادرةحنين عيسى الصافي596310205970
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2292.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-15حمص04010003758ابتسامنور محمد الضاهر596410205971
وزارة االتصاالت الال1290.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-12حمص04010807489رابعهملك امين الزنجي596510205972

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1843.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص04130054691سلوىنور رامز زيدان596610205973

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-15حمص04030018051نوالسوسن صالح مسعود596710205974

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

315كاتب ماليوزارة النقل320مراقب مساعدوزارة المالية1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2910.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-31حمص04120041058وفاءيمن مصباح الترك596810205975

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20حمص04190047827رمزيةرهف صالح االحمد596910205976

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-04-22حمص10030010310انعامسماره عيسى يوسف597010205977

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال67.0120120مطبخ وحلويات

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020106أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120035280ريمهعلي محمد اليوسف597110205978

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2329.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120066098هناءعفاف عبدهللا كنعان597210205979

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-09-08طرطوس10020012959سحرفاتن حيدر محمد597310205980
وزارة االتصاالت الال1895.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04020074655ميساءريفا فادي سلمان597410205981

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال140.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04011197903رماحكاتيا عبد الكريم منصور597510205982

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال145.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-03-21حمص04030012189نجاةبثينه سعد الدين النقري597610205983

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2265.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04230008238جهينهريم حاتم رضوان597710205984
وزارة االتصاالت الال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010534515هياماميره جمال الجاني597810205985

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1996-10-20حمص04220059592سميايحيى وجيه نورالدين597910205986

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال75.1020172

233كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04120096653ايمانبتول محمود سعود598010205987
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وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1513.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010092697نعيمةايناس محمد وليد خباز598110205988

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال128.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-11حمص04030001378منارفاطمه بديع سالمه598210205989

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال3351.0020140تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-01-01طرطوس10160123249هناءفرح يوسف غانم598310205990

بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة التجارة الال307.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-06حماه10040002748نجوىعال علي غانم598410205991

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-30حمص04220046672سعادعلي احمد االبير598510205992

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-19حمص04010030399حميدهوالء احمد العيسى598610205993

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1998-01-15حمص04030025867نجيبه محمدابراهيم سلمان برو598710205994

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع498مساعد فنيوزارة الدفاعالال66.2220192تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

1881معلم حرفةوزارة التربية519

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01حمص04230005683رياوالء علي خشيفي598810205995
المعهد معهد2000-03-26حمص04130043204جوهينهفاطمه المح صقر598910205996

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال72.4720190

االء عبد الحليم دراق 599010205997

السباعي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05حمص04010717485سوزان

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-01حمص04140022918شفيعانور راتب عيسى599110205998

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1983.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04140030929مادلينديانا نعيم خضر599210205999

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1298.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04011142486ملكليليان طالل الطالب599310206000

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2597.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01حمص04030005853زهرفاطمه أحمد حنو599410206001

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20حمص05070007159تماثيلرجاء محمد العكاري599510206002

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-10-18حمص04130043187جوهينهبتول المح صقر599610206003

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدلالال66.6620170

المحلية والبيئة

13عامل حاسوب

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1679.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04190104263نجاةبلقيس علي محمد599710206004

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2862.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-23حمص04010432837اوسيليامايا اسامه يحيى599810206005

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120084037عليابراءه رجب يوسف599910206006
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حمص04120094648بشرىليليان عبد هللا رسالني600010206007
المعهد معهد1996-02-22حمص04130040082بديعه احمداليسار مكتسب ميوس600110206008

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1520170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-23طرطوس10010053024توفيقهتماضر حسين االسماعيل600210206009
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04220015437سورياسمر كاسر الشعبان600310206010

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حماه05180008266اسعافبتول صالح صالح600410206011

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.7920200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1742.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04230047854روعهجميله نزيه غنام600510206012
وزارة التجارة الال322.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-08-28حمص04120042668مهديهغاده جهاد يوسف600610206013

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2275.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04030016155حنانمايا نزيه علي600710206014

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-17حمص05170014448نديمهمحمد سليمان عبود600810206015
ثانوية ثانوية1989-01-01حمص04010620032ليلىربا يحيى الحسن600910206016

زراعية

وزارة التجارة الال455.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1998-03-06حمص04010392975ناديهرهام مصطفى ملحم601010206017

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.1420180صيدلة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1470.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-19حمص04010010873غصونريناد آصف التجور601110206018
وزارة الشؤون الال172.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04180004586نزههوصال محمد المحرز601210206019

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1775.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-13حماه05170017699اديبهراما طالل ابراهيم601310206020

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1598.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-10حمص04010014676فاطمهجودي عدنان حمود601410206021

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حماه05170017633اديبهالرا طالل ابراهيم601510206022

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حمص04020001139ثمينهدارين جميل حمدان601610206023

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال117.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-05-15حمص04030060563حسننسرين علي اسماعيل601710206024

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال250.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-20حمص04120004583سهامشغاف حسين غصن601810206025

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1999-01-01حمص10240009583فطوم اسماعيلحنان يوسف محفوض601910206026

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.5320200أشعة

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04110009003نهلةفاطمة فرج مطر602010206027

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-20حمص04230046036عتابغزل نضال جعفر602110206028

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-26حمص04010018096جميلهعبير علي سليمان602210206029

والتجارة الخارجية

234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1865.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-30حمص04230029191انصافليث جبر الجوراني602310206030

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15حمص04230047853روعهرهف نزيه غنام602410206031
وزارة التعليم العالي نعمال2524.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-03حمص04010611011اميمهحال نجم الدين رضوان602510206032

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-25حمص04040005798فاطمهرنين علي عيسى602610206033

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-09حمص04180055381غادهخلود محمد مختار سراقبي602710206034

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-29ريف دمشق03110074163هيامغزل بسام اليوسف602810206035

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية1988-01-02حمص04010214566ليلىعال يحيى الحسن602910206036

زراعية

وزارة التجارة الال424.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-14حمص04010684159ميمونهصبا عبد الكريم عباره603010206037

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال3376.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20حمص04030060517مرضيهزينب محمد االسماعيل603110206038

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-08-01حمص04220067803سعاد الدرويشوداد محمد االبراهيم603210206039

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.2520100

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال1661.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-10حمص04010089981هدىعمره محمد القدور603310206040

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1430.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04080004660سهيلهديانا سعيد الدربولي603410206041

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2642.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-27حمص04140022923غادهزينب جابر عيسى603510206042

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال322.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01حمص04150014859مفيدهماريا محمد خضر603610206043

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04220016496كوكبرقيه هيثم معروف603710206044
233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04030034610سهاممايا فائز الصالح603810206045
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-26حمص04180071301بحريهرجاء علي الملحم603910206046

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1998-11-19حمص04220053619غاليهريم ناصر مثلج604010206047

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال64.6420190

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

ثانوية ثانوية1981-06-01حمص04020001706نورهناهد فرج ونوس604110206048

زراعية

وزارة التجارة الال766.0019990ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حلب02270046037حاجهاحمد عبد الرحمن شواخ604210206049

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-04-01حمص04010003456شفيقهرال محمد المحمد604310206050

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال68.9420110

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة النفط والثروة الال1708.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030060518مرضيهاسراء محمد االسماعيل604410206051

المعدنية

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال129.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-13حمص04060036623جهينالميس عيسى ليون604510206052

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون نعمال140.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04040005606نهالشذا ظافر بدور604610206053

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعةالال3929.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-25حمص04010474263جومانهريم جمال علوش604710206054

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال52.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04140034350ايمانرمضان علي بركات604810206055

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-09حمص04010437450ودادراميا موسى مالطو604910206056
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال2515.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-09حمص04030004845بهيجهياسمين عباس اليونس605010206057

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-04-03حمص04140050649دعدعبير احمد العلي605110206058

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال72.1420110

وزارة التجارة الال332.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-05-24حمص04120014256سلمهرابحه سعيد فتوحي605210206059

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020156أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-22حماه05170037712فريزهمحمد غسان صالح605310206060
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-01حمص04010196385حياةوعد ابراهيم العبد هللا605410206061

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2386.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-02حمص04040001240غادهمريم احمد نور الدين605510206062

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون الال72.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-13حمص04030000201منارسها بديع سالمه605610206063

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2557.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-22حمص04190104177وفاءروان محمود المصطفى605710206064

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حمص04040001482ناريمانأيمن حافظ ابراهيم605810206065
499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حمص04030022760ليلىريم خضر عيد605910206066
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10حمص04080010726سهادآيه يوسف فنتور606010206067
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال151.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-09-16حمص04040001217غادهماري أحمد نور الدين606110206068

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-11حمص04220009540فدوىاساال محي الدين الطعمه606210206069

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال1626.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04170010127فريحهحميده عبد هللا الديك606310206070

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 316عامل تقطيروزارة الصناعة22محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الشؤون الال2223.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-30حمص04230010605هدىريم لؤي االبراهيم606410206071

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط والثروة الال1749.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-30حمص04010196445حياةغاده ابراهيم العبد هللا606510206072

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04190088843ماجدهوئام عامر العمر606610206073

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال173.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-08حمص04080025878غصونسلمى شعبان الحسن606710206074

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1816.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-10حمص04010458375داللعلي عصام ملحم606810206075

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 9جندي إطفاء

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1995-01-01حمص04010648300تقالعالء بسام ديوب606910206076

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال62.0920180تحكم آلي

وزارة االقتصاد الال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08طرطوس10220025663سحرحنان يوسف عبد هللا607010206077

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04020019642شمسهعادل بديع الشعبان607110206078

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1506.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-08-22حمص04020046106نجوىجورج عامر ضومط607210206079

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد2001-08-26حمص04010183662شادياملك حسين الدنكاوي607310206080

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال77.8120210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد2001-01-01حمص04140006886نجوىراما يوسف قرش607410206081

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال62.1620210تقنيات كهربائية

وزارة الشؤون الال2420.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04200036569خولهنسرين احمد سعدون607510206082

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010878886حياةعلي سليم حيوك607610206083

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1987-01-15حمص04140020611شهيرهغاليه غسان غانم607710206084

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال65.4620080المساحة

المعدنية

مساعد فني وزارة النقل37فني

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة االتصاالت الال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-01حمص04230043165وردهمرفت محمود الصالح607810206085

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-08حمص04010433533نصرههدى علي الديب607910206086

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1662.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120095430محاكمعبير ناصر عرابي608010206087

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال107.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-27حمص06220009063فضهأحالم يحيى قاسم608110206088

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-09-06حماه05030047629منىغيثاء ابراهيم السليمان608210206089

التقاني 

الصحي

وزارة النفط 319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.6520110معالجة فيزيائية

والثروة المعدنية

100ممرض

وزارة التجارة الال384.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01حمص04120098698ضحىياسمين كامل حمدي608310206090

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص05170049397ودادجودي هيثم علي608410206091
المعهد معهد2000-07-20حمص06100074271ميساءمنار بسام خضور608510206092

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال70.5720200إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االتصاالت 235كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-26حمص04010029767عبيرتولين محمد احمد608610206093

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-23القنيطرة14040070306رتيبههيبه موسى رضوان608710206094

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1691.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حمص04140033939هيامنور محمد دحدوح608810206095

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال148.0020000علميثانوية عامةثانوية1980-10-03حمص04080001467يمنىراميا حاتم العباس الكشكي608910206096

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت نعمال2170.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-25طرطوس10020001237عائدهرهام هيثم كنوزي609010206097

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-26حماه05150078733سحريارا احمد ابراهيم609110206098

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-13حمص04010013495ميساءحيدرة عزات الدنيا609210206099

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01حمص04190078563ثرياختام فايز حالوه609310206100

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-22حمص04220007627بانياديانا فراس رمضان609410206101

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-23القنيطرة14040075302رتيبهصبا موسى رضوان609510206102

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2348.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01حمص04010973718ثرياروان محمد الدرغام609610206103

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2351.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-26الحسكة08010244900عبيرعلي بسام السليمان609710206104

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد1999-01-01حمص04130040006وفاء سلومهديل عدنان خليل609810206105

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال74.2020180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

243كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حلب02260070140امينهازاد عصمت بكر609910206106
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال202.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04170051438فوزيةآمنة عبد اللطيف أدريس610010206107
المعهد معهد1995-04-17حمص04030034335صباحاحمد عفيف العيسى610110206108

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد 337مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.5220153صيدلة

والتجارة الخارجية

فني بفتحة بيع 

أدوية

1004فني صيدلةوزارة الصحة125

ثانوية ثانوية1991-04-17حماه04140026089حمرههبه دياب خلف610210206109

زراعية

وزارة التجارة الال266.0020090ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-08حماه05170018226يولندرينا يوسف مقصود610310206110

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08حمص04220006942سحرامل طاهر العلي610410206111

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2148.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-25حمص04010011296هاللههيا غسان االسود610510206112

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال167.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-07حمص04010678343داللليالس غسان كريدلي610610206113

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

ثانوية ثانوية1989-05-20حمص04060014318مريمعفراء علي الصالح610710206114

زراعية

وزارة التجارة الال424.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1995-01-02حمص04040014721ازدهاررهف منيب محمود610810206115

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1820150طب طوارئ

وزارة النفط والثروة الال3333.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01حماه05050178074دارينتيماء احمد سليمان610910206116

المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

الجهاز المركزي 99

للرقابة المالية

وزارة االدارة 1019مستثمر حاسوب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1590.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-01حمص04060006328شاهارئام سليمان حبيب611010206117
المعهد معهد1991-08-10حمص04130042156جنات مسلوتشريهان جودت ديب611110206118

التقاني 

الصناعي

عامل لف وزارة الصناعة1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال72.2520130تقنيات كهربائية

المحركات

335
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المعهد معهد1997-03-01ريف دمشق03140035378اريجاسامه حسن العبود611210206119

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1902معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5620170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االدارة الال3072.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04010769889سحرمايا جهاد رمال611310206120

المحلية والبيئة

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء10جابي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حمص04190070917غادههيلين حسين عوض611410206121
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02حمص04010798627صبريهصبا خالد االحدب611510206122
وزارة التجارة الال3613.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حمص04120082600فاديهرهف ابراهيم عبد الرحمن611610206123

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1005عامل مخططات

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال2014.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04011133685عبيرلين ابراهيم العلي611710206124

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد2000-01-18طرطوس10010068865ربىرهف كاسب حسن611810206125

التقاني 

الصحي

356مساعد فني اولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.8420210طب طوارئ

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2172.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-08-20طرطوس10110013914هاجرمرح امين عاقل611910206126

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-06طرطوس10150012550ماليا داودروبه فائق نعمان612010206127
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-08حمص04190070824غادهبتول حسين عوض612110206128
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120046834غنيمهوعد هاشم االحمد612210206129
499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010214300بريسكازينب حيدر برو612310206130
المعهد معهد2000-03-16حمص04060031986داللخضر نضال الجبيلي612410206131

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط 307عامل فنيوزارة الصناعةالال79.8820190كهرباء

والثروة المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

102رئيس وردية

وزارة النفط والثروة الال330.0020123ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-04-01حمص04030052574منىمجد حبيب خضور612510206132

المعدنية

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1073عامل مهنيوزارة الكهرباء1022فني ميكانيك

المعهد معهد1995-01-01حمص04220052439ملكي العباسهيا بلول عثمان612610206133

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال77.2820140

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/
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وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حمص04040033875سماهرالرا سمير عيسى612710206134

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04170061612ثرياجواهر خليفه الخليف612810206135
243كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04080022316نايلهلبينه محمد المعروف612910206136
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-19حمص04010040791سميرهعفاف فيصل الصالح613010206137

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1999-03-19حمص04140014679فريزهريم يوسف سلوم613110206138

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.5420210

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-17حمص04190055031جميلهلينا خليل المحمد613210206139

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1553.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010852845ريمفاطمه محمد القدور613310206140

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال2929.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04011132588فداءعال نزيه سلمانو613410206141

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

50قاطع فاتورةوزارة التربية350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال232.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-25حمص04010444744سميرهزينه انور قزق613510206142
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2379.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-28حمص04020056470زهوراحمد مرعي سالمه613610206143

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2750.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-20حمص04030065408فوزهاريج رئيف السليم613710206144

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت الال1937.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-27حمص04220092729سهامتيماء منذر معروف613810206145

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االدارة 234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2229.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030020407اعتدالعلي محمود الحمد613910206146

المحلية والبيئة

499كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة التجارة الال3587.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04010824188هياممرح ابراهيم المحمد614010206147

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-23حمص04010740288شعاعرتيبه عامر بازركان614110206148
المعهد معهد1995-03-01حمص04030009342ليلى السلمانمجد احمد السلمان614210206149

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال66.4220180كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التعليم العالي الال1856.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-08حمص04010684196ميمونهصفاء عبد الكريم عباره614310206150

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 234كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10حمص04010444711سميرهمنال انور قزق614410206151

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

صيانة ثانوية صناعةثانوية1991-07-22حمص04010648275تقالسامر بسام ديوب614510206152

الحواسيب 

والتجهيزات 

الحاسوبية

وزارة التجارة الال2280.0020130

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعة271فني ميكانيك

الميكانيك

323

وزارة الشؤون الال1447.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-13حمص04020055810املصالحه مصطفى القدور614610206153

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-07حمص04140008341نظميهلميس محمد عبود614710206154
وزارة االتصاالت الال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01حمص04010424018عيدهسوسن مصطفى السعود614810206155

والتقانة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2468.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-10حمص04190125500شاديهخديجه برهان مراد614910206156
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01إدلب07020099154عيوشغادة عبدهللا العبدو615010206157

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-22حمص04010110373سهاماعتدال رمضان ملحم615110206158

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال171.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04120110004أمينهسماهر حسن تيشوري615210206159

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1548

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال308.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-23حمص04010095795حياهريما علي قره دلي615310206160

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1998-05-20حمص04230027119تماضرملك بسام أبو ثلجه615410206161

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة التعليم العالي الال71.2120200

والبحث العلمي

الجهاز المركزي 512مساعد إداري ثاني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة النفط 13

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة النفط والثروة نعمال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-05حمص04080005213رسميهروال رمضان الخضور615510206162

المعدنية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04140030613صباحنيرمين غانم حيدر ناصيف615610206163

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1994-01-01حمص04120065720يسرى سنكريشذى فواز ديوب615710206164

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.9520130صيدلة

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04120003864رافدهأمل مصطفى درغام615810206165
المعهد معهد1998-01-05حمص04120096636عبالديانا ابراهيم الرجب615910206166

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال66.3520190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-19حمص04150001224فتاةاهداء محمد العلي616010206167

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-17حمص04150030038عائدهليال احمد عيسى616110206168
وزارة االتصاالت الال1359.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-06حمص04180061997امينهريم ماجد خان616210206169

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-05-01طرطوس10160052075نجيبهرهف سليم كحله616310206170

التقاني 

الصحي

356مساعد فني اولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.2820200طب طوارئ

499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-17حمص04040030923فضهرشا عدنان بالل616410206171
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010759438مهاهبه هيثم الرحمون616510206172

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-04-30إدلب07040038162حميدةثناء علي حاج موسى616610206173

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية النعم84.3020140

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04080001561مطيعهحسن سهيل الكوسا616710206174

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1892.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-11حمص04010000965نهلهحال غسان الدرويش616810206175

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-23حمص04140037388عزيزهسوسن حمود صالح616910206176

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-16حماه05030014184منيرههديل حمدان علوش617010206177

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2173.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-01حمص04010504953فاطمهمحمود غسان االبراهيم617110206178

والتقانة

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال1964.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04120078131غازيةكاريس مدين حسن617210206179

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-04-01حمص04030041235سميره الحسنغيداء عبد المعين الحسن617310206180

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1994-02-02حمص04130053185نوالنورمان مصطفى شدود617410206181

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.2820150طب طوارئ

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-26الالذقية06100063307حنانرهف حاتم أسعد617510206182

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04010032132نهادغنوه احمد العلي617610206183

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال199.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04060007411صباحهبه يوسف الشد617710206184
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08حمص04010024691سحرعبير عزيز الكوسا617810206185

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال259.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-27حمص04170085797عائشهايمان زياد فرزات617910206186

المحلية والبيئة

50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة22محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04030009660نجيحهاحمد اديب الحلبوني618010206187
وزارة النفط والثروة الال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حمص04130010199تانيهحاتم سريع حمود618110206188

المعدنية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2525.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-05حمص04120047989صفاءخوله محمد عواد618210206189
وزارة التعليم العالي الال1621.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-13حمص04010465426عمشهالهام عبدهللا البركاوي618310206190

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1992-11-09حمص04140039168نهادمحمد جميل حسن618410206191

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال65.1520136مخابر

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال3553.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1993-07-20حمص04060007360جهيدهملك محمود شنق618510206192

وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1558

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1557

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حمص05110016627كوثرمادلين عدنان صبيح618610206193
محمد سعيد عبد الحكيم 618710206194

المطر

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1670.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-01-15حمص04180057099منة

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة االتصاالت الال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-23حمص04140033067املدانيا سليمان سعد الدين618810206195

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1260.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-20حمص04040019665جوهينهحنان احمد ضاهر618910206196

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1987-04-14حمص04140002280نجاحلبنى محمد علي619010206197

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال60.3420140

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-24حمص04010633295نبالندى مروان حديد619110206198

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1944.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04020018145نورهلبنه حسن الحسن619210206199

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1985-04-26حمص04020053111نجاح العبد هللاورده علي ابراهيم619310206200

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.3220070

وزارة االقتصاد 238كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حمص04170007247حمدهايمان ياسر ناجيه619410206201

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-17حماه04010014489شهامهفاتنه يونس الوسوف619510206202

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1836.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-14حمص04040019661جوهينهخضر احمد ضاهر619610206203

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2002-01-10حمص04140059686هنيهفرح ساهر ابو سمرا619710206204

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1887معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربية1888معلم حرفةوزارة التربيةالال81.1520210

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال309.0020108ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-12-13حمص04010200762مهىعصام حسين البارودي619810206205

وزارة االقتصاد الال1974.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-20حمص04140030603حنانكنانه توفيق ناصيف619910206206

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة الال136.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-23حمص06100039937أميرهشيرين محمد زينه620010206207

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-08حمص04150016668هدىسماح علي حسن620110206208

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-07-04حمص04040030770عائدهيوسف احمد خضر620210206209

التقاني الطبي

1003فني تخديروزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7520201تخدير

المعهد معهد1982-01-01حمص04010271241فتاةشهد عبد الغني االتاسي620310206210

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال60.3620030

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت الال107.0019920علميثانوية عامةثانوية1975-01-05حمص04040023848سميرهسهام سليم سليم620410206211

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04230029658فايزهاسمهان وارد احمد620510206212

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01حمص04120021020مسرهاماثل احمد الكردي620610206213
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1207.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-28حمص04060007382منالدالل محمد شنق620710206214

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-10-05حمص04010399308مريممرح محمد اسماعيل620810206215

التقاني 

اإلحصائي

الحاسوب 

واإلحصاء

516كاتب احصاءوزارة الدفاعالال83.1620210

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04030001373ليلىراما رمضان سالمه620910206216
المعهد معهد1997-10-06حمص04010108605منالروال معن عواد621010206217

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1878معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال63.5420200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة التعليم العالي الال1893.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حماه05150096422رافتمي لؤي صاطور621110206218

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-07حمص04140007719نائلهغاده عبدو موسى621210206219

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04120053033رانياليا ياسر حزوري621310206220
وزارة االقتصاد الال2889.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-30حمص04230013929عائدهحسين علي الجهني621410206221

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-07حمص04010608857فاطمهجنان محمود محمد621510206222
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04120089558مناللمى ابراهيم الحمد621610206223

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-30حمص04040029865روسيانغم يوسف الدندش621710206224

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 1888معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال66.1720210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

8مساعد فني

عامل كهرباء وزارة الصناعة333عامل فريزةوزارة الصناعةالال229.0020062كهرباء صناعيةثانوية صناعةثانوية1988-04-01حمص04180012254حجازيهأحمد عبدو عساف621810206225

لحام وحدادة

وزارة الموارد 326

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1557

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-23حمص04140004817نجاةوفاء منيف ابراهيم621910206226
228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-16حمص04190020297ليناهيام مفيد االبراهيم622010206227
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال3620.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21حمص04200031851نجاححنين اديب الصالح622110206228
المعهد معهد1988-01-30حمص04040002390مريمرائد غسان منصور622210206229

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.3520084المساحة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-30حمص04140055719هداياالرا عز الدين محمود622310206230

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال145.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-07-03حمص04010390650سهامديما علي العكاري622410206231

والتقانة

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1986-03-26حماه05070005541عليانوره واصل سالمه622510206232

زراعية

وزارة التجارة الال354.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2201.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01حمص04120092535زليخهنجاه علي حمد622610206233

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2219.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-23حمص04040024848هيام ضرغاممرام مدين ابراهيم622710206234

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120053029زادغوى يوسف حزوري622810206235
المعهد معهد2002-01-01حمص04140019651سوسن خليليزن بسام طياري622910206236

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5220210ميكانيك مركبات

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010383875هيامرهف محمد يمن السليمان623010206237
وزارة االقتصاد الال2384.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-01حمص04010400276دالللينا محمد الحموي623110206238

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1994-01-13حمص04200004389مهاحال جمال القشعم623210206239

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1891معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8220150تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة التجارة 337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حماه05010732230نجاحغاده رمضان يوسف623310206240

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال135.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-18حمص04140030552صباحباسل غانم حيدر ناصيف623410206241

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-17حمص04030051366خدوج مريمرشا محمد مريم623510206242

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

240كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2334.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04200053073سلوىصبحيه محمد العبد هللا623610206243
وزارة الشؤون الال186.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-04-15حماه05190022562حليمهردينه عبدو اسعد623710206244

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1992-05-07حمص04010118077مريممحمد ابراهيم محمد علي623810206245

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة الال75.0420173

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

وزارة االدارة 313

المحلية والبيئة

25مراقب فني

المعهد معهد1998-04-21حمص04060005565سناء العليفراس محمد العلي623910206246

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.5120192مخابر

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010400218تغريدشذا فيصل العلي624010206247

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حمص04120101763مطيعههديل عيسى محمد624110206248

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حماه05170011715هاللهعال صالح محرز624210206249
وزارة االقتصاد الال1336.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-04حمص04130054332عتابرزان نضال اسد624310206250

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال201.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-02-13حماه05170013471ناجيهسوسن صادق علي624410206251

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-17حمص04150029486عليهريناس عيسى جمعه624510206252
وزارة التجارة الال301.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04120101787مطيعهالهام عيسى محمد624610206253

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة الشؤون الال1605.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-01حمص04230004043بشرىآالء شريف هزيم624710206254

االجتماعية والعمل

وزارة 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-01-01حمص04010562727فاتنآيه سمير البط624810206255

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال74.6620180

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 65منشئ رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

226كاتب ضبطوزارة العدل512

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-09حمص04010588936هدبهنسرين حسن الجهني624910206256

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-22حمص04050000656مريموفاء محمد الديب625010206257
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-01-04حمص04011153662ساميه عيسىآيه عبد الرحمن العكاري625110206258

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.0520190مخابر

المعهد معهد1979-01-01حمص04010030200شهيرهرحاب صالح حمدان625210206259

التقاني 

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

وزارة االقتصاد الال90.9020030

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-08حمص04150028383عليهروال عيسى جمعه625310206260

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال312.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-07-01حمص04080004676جميلهنظيره أحمد الدربولي625410206261

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال144.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-12-10حمص04220013644زينبسراء خيرهللا عابده625510206262

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-09حمص04010600578لوديميساء عيد اسماعيل625610206263
المعهد معهد1996-09-15حماه05150047829مجيدهنهى هيثم وسوف625710206264

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال72.9620180

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-20حمص10160045924جميلهرنا ابراهيم عطاف625810206265
وزارة التعليم العالي الال174.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص10160113192لمياهال احمد علي625910206266

والبحث العلمي

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة التعليم العالي الال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-12حمص04030068074شما حميدسمر دياب طه626010206267

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-17حمص04030009169زينبسمر عبد السالم ياسين626110206268

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال126.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04010721334سناءمنال محمد صالح بازركان626210206269

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال172.0020093علميثانوية عامةثانوية1990-09-09حماه05170033721لينداانس احمد عبيدو626310206270

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةنعمال3257.0020170اتصاالتثانوية صناعةثانوية2000-01-15حماه05160021176حياتأمجد آصف خرما626410206271

وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1558

العامة واإلسكان

1036مدرب صحية

المعهد معهد2000-01-10حمص04010893099ندوهصبا سمير عرب626510206272

التقاني 

الصناعي

1878معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال78.0420190تقنيات إلكترونية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حمص04010723167نجوىاميره سمير محيو626610206273
وزارة التعليم العالي الال1828.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-26حمص04010926995غيداءنغم عيسى عيسى626710206274

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-03حمص04140016578ازدهارلبنى سلمان طيار626810206275
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2437.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-08حمص04010196447منالبشرى محمود احمد626910206276

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04150019923ضحوه الحلوعفراء رمضان محمود627010206277

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2001-09-05حمص04120067810منىميس حسن ابراهيم627110206278

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال68.7520210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

494امين مستودعوزارة الدفاع124كاتب

وزارة االدارة الال1725.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-25حمص04230022300تميندالميا اكرم الجوراني627210206279

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التعليم العالي الال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-05حمص04010494413سهامسيلفا محمد الخطيب627310206280

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-17حمص04040026227ليلىهزار آصف الخضري627410206281

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1804.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-16حمص04030047323سعادفاطمه حسين شحود627510206282

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال2723.0020210ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04220059333الماء شربةادهم سامر العيسى627610206283

الديزل

وزارة التجارة 330

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 271فني ميكانيك

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1552

وزارة النفط والثروة نعمال2545.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-23حمص04010898751هدىديانا حسن حسن627710206284

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-15حماه05190032441نجاحهناء منيف خليل627810206285

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04190046080نهادبشار اسكندر السليمان627910206286
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1470.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04190023174هاللهايمان محمد العزو628010206287
وزارة التجارة نعمال2591.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03حمص04220083663سهاموالء عبد الكريم الليمون628110206288

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1986-05-01حمص04010441133نوالثراء حسن خضور628210206289

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال72.5720070أسواق مالية

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة الزراعة 82كاتب

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة االقتصاد الال1480.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-26حمص04040028750فاطمه حسينآيه سمير زيدان628310206290

والتجارة الخارجية

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04130040701ثانيهلميا سريع حمود628410206291

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1903.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-12حمص04010600521حنانريم بشار دبو628510206292

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1989-01-20حمص04220066803كفاح رشيدسالم محمد السليمان628610206293

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5320110إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد الال149.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-05حمص04010144298غادهغياث فيصل حماده628710206294

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2753.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-03-04حمص04220013556مريمزهراء اياد عابده628810206295

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة الشؤون الال171.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-16حمص04230011177قمرشذى صالح العلي628910206296

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-05حمص04140012738وطفهالهام درويش عبدالرحمن629010206297
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-07حمص04130040699ثانيهبشرى سريع حمود629110206298

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04170073872فهيدةبيان عبد الحسيب المحمد629210206299
المعهد معهد1997-01-01طرطوس10230000542ليلىعال ماجد محمد629310206300

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.7520160معالجة فيزيائية

وزارة الشؤون الال188.0019890علميثانوية عامةثانوية1970-01-07حمص04010754277خديجهبدور احمد جحجاح629410206301

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال196.0020112علميثانوية عامةثانوية1994-01-29حمص04010001703وضحهباسل حبيب االحمد629510206302

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حمص05110016611كوثرمها عدنان صبيح629610206303
المعهد معهد1994-01-01حمص04220048852ابتسام سمونييوسف علي بدران629710206304

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال70.3320163

المعهد معهد1996-01-30حمص04220025188انعام الحمدانجعفر سامر اليوسف629810206305

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1907معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2120162

وزارة التعليم العالي الال1769.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010844849ايمانايه سليم عاصي629910206306

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال183.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-14حمص04010352447سهيرفرح محمد نضر الوفائي630010206307

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1432.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-28حمص04220059595سميارهام وجيه نور الدين630110206308

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 315كاتب ماليوزارة النقل320مراقب مساعدوزارة الماليةالال2770.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-04-01حمص04010328313عائشهسالم سهيل عبد الكريم630210206309

المحلية والبيئة

31مراقب سير

وزارة التعليم العالي الال156.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-04حمص04150017568مركزانسمر عباس علي630310206310

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال224.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-18حمص04220002966هالهدعاء حيدر ميالد630410206311

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-03حماه05070005413نزههعبير محمد العبود630510206312
المعهد معهد1996-01-01حمص04040025005نوالمحمد سلمان جبر630610206313

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

فني صيانة وزارة الصحة345مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.3220194

أجهزة طبية

343مساعد فني أولوزارة الصحة1005

المعهد معهد2001-06-19حمص04230022401منتهى سلمانعبير غياث الجوراني630710206314

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة الال77.4620210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل25مراقب فني

فني/

وزارة االدارة 313

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االتصاالت الال147.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-02حمص04080005641وصالاحالم محمد الديوب630810206315

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة التعليم العالي الال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-12حمص04010460221هناءسها محمد الشامي630910206316

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1518.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-20حمص04080015988هيفاءأريج جهاد مريم631010206317

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 234كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15حمص04080005966آمالياناريمان اسبر الشمعه631110206318

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1987-02-01حمص04120015555فلايرفاطمه محمد مخلوف631210206319

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال79.4920080إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 83عامل حاسب

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 1053محلل بيانات

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة االتصاالت الال133.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-15حمص04010134167ندوهندى عبد الجليل األتاسي631310206320

والتقانة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-25حماه05090017218اسمهانعال نايف الطويل631410206321
وزارة االدارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20حمص04150007523سوسنرشا غسان العلي631510206322

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

المعهد معهد1990-01-01حمص04030031678احالم االبراهيمفراس امين الشركه631610206323

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال64.8620120تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 1053محلل بيانات

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-29حمص04140004340حميدهيمام احمد علي631710206324

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-07-07حمص04060020512روبهشيراز مطانس مخول631810206325

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال67.3020110انتاج

والبحث العلمي

506مخبري
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال260.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-09حمص04010466753هند جنيدينوران محمد جنيدي631910206326

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء260مدقق

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال143.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-29القنيطرة14010089527رضيه اتو مشليمالذ عبد الباقي داغستاني632010206327
المعهد معهد1995-04-07حمص04010141694ثناءقمر غازي قراخالد632110206328

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.8620210معالجة فيزيائية

وزارة االتصاالت الال160.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-07حمص04010262415سليمةعبير محمد دريد الجندلي632210206329

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2366.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04120062697محاكملبنه طالب بدره632310206330
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-05حمص04011184985نورانآيه مضر جنيدي632410206331

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-01-10حمص04010141621رجاءلما ابراهيم محمود632510206332

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي الال62.3620210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

وزارة النفط 65منشئ رئيسي

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10حمص04050001254صباحريم ديب سالمه632610206333

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-01-17حمص04080009212مريم الحسنعبير حسين لفلوف632710206334

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال70.5720150

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-21حمص04140038369نجوى خضورلوزيه مطيع ابراهيم632810206335

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2455.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-17حمص04010467960سرابمرح اكرم الخطيب632910206336
228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06حمص04140038591نجوىاسراء مطيع ابراهيم633010206337
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2693.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-01حمص04180053898حياتاميره عصام اليونس633110206338

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال165.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-06حمص04010887178امتثالرزان يحيى االبراهيم633210206339

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2424.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-24حمص04010029700هالهسوزان نصر شحود633310206340

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال127.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-01حمص04180076084امينهتغريد محمود صقر633410206341

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال24323.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04140032416غاده خليلهبة هللا طالب سعد الدين633510206342
المعهد معهد1999-01-31حماه05170020132سميرهمرام عيسى سلوم633610206343

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال75.0120200محاسبة

والتجارة الخارجية

124كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حمص04010994955ساميهرؤى احمد المعلم633710206344
وزارة االتصاالت الال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01حمص04030028696نجودلوريس خضر فاضل633810206345

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-01-04حمص04180057705خالديه الشيخساجده خالد الشيخ633910206346

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.8020200معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-01حمص04140035502كوكبسناء احمد شدود634010206347

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1270.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11حمص04010522890حنانآالء محمد يوسف أبو جبر634110206348

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1877.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-27حمص04230010604هدىنور لؤي االبراهيم634210206349

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال301.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-04-22حمص04120091540روضينرؤى آصف ابراهيم634310206350

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04170089697ختام سكار الصالحايمان جمال خطاب634410206351

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال306.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-12-11حمص04060004406غصوبليندا مروان الدرويش634510206352

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم العالي الال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-15حمص04220039791نجاح الباروديحسن عدنان البارودي634610206353

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-04حمص04010792619سكينهلما محمد المحمد634710206354

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال2232.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-10حمص04040024454سلماسحر محمد قاسم634810206355

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1804.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-28حمص04010792646سكينهوفاء محمد المحمد634910206356

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1900.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-16حماه05150142588ميادهريم محسن عمار635010206357

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1519.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-17حمص04030017135ندى كيوانبتول سامي الصليبي635110206358

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-01-01حمص04010905050اميمهعلي ابراهيم العلي635210206359

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

اتصاالت وتقانة 

معلومات

مصرف سورية الال70.1320210

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

مساعد فني وزارة النقل85

(كهرباء)

عامل تمديدات وزارة الدفاع316

كهربائية

518
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وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1720.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-01حماه05150093382ديمامريم لؤي عمار635310206360

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال167.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-24حمص04020002950كريمهلمى محمد االسماعيل635410206361

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1691.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29حمص04010149057هيفاءسراب اسد العباس635510206362

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1536.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04030061086سوسنزينب علي الحسن635610206363

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-07-04حمص04010112480ندىنرجس يونس القباقلي635710206364

التقاني 

الصناعي

1879معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9620200تقنيات إلكترونية

وزارة الشؤون الال1573.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-22حمص04010149051هيفاءشهد اسد العباس635810206365

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون نعمال118.0019990علميثانوية عامةثانوية1978-11-28حمص04030060948سوسن الحسنسامر علي الحسن635910206366

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04120007857حنان حبوسطالب ناصر حبوس636010206367

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10حمص04010789097نجاحاحالم حمدو العلي636110206368

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1998-07-01حمص04150035734زهرهيمامه محمد حمود636210206369

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال62.1720200تقنيات كهربائية

وزارة االدارة الال153.0020173علميثانوية عامةثانوية1999-02-22حمص04050000356مريمأسامه محمد الديب636310206370

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

وزارة النفط والثروة الال207.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-10حمص04030044032مريميوشع محمود سالمه636410206371

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-02حمص04220026402نوالزينب عدنان القنطار636510206372

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال103.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-04حمص04140018352حياة المرعيلينده اسعد عيسى636610206373

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-03حمص04230003911املروال جابر المحمد636710206374

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال132.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010396582منارهبه تيسير العلي636810206375

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال266.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-03-20حمص04140019396صافيهمريم عماد الدين علي636910206376

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة الموارد الال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-08-01حمص04040026610امونردينة سلمان الشقيف637010206377

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-08-22حمص04030061792مريمغزل حسن الضاهر637110206378

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال71.4920210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

وزارة النفط 38فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة الشؤون الال1785.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04180062764سمر قصابيارا رياض رمضان637210206379

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-01-03حلب05120022510صونيا أسعدأيمان عبد الحميد أسعد637310206380

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال62.4320180عالقات عامة

والبحث العلمي

وزارة النفط 489منشئ

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

490منشئ

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال252.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-20حمص04140015916منيرهرشا عبد الموغيث درويش637410206381

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة الشؤون الال172.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-09-04حمص04110017284مريمظريفه عوض حالوه637510206382

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2093.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-25حمص04010018615رئيفهزينب حاتم العيسى637610206383

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال2267.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04080010701سهيلهعلي فواز ابراهيم637710206384

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1518.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04030046171فاطمه الخليلازدهار حسن بياع637810206385

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-03حمص04170022836بسيمةجوليا صالح السليمان637910206386

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1975.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-06حمص04140044972بارعهديمه درويش بالل638010206387

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1511.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-06حمص04140028960امونذكيه سليمان السليمان638110206388

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال1713.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-23حمص04140044974بارعهرشا درويش بالل638210206389

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

سليمان احمد عيسى 638310206390

خزامي

المعهد معهد1999-01-28حمص04060008070سوريا

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال79.0520200تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

501مساعد فنيوزارة الدفاع255فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال1777.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04140050444أسياعال توفيق مرقبي638410206391

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-24حماه05160007318نجاحصهباء اذدشير الصالح638510206392

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال162.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-05-19حمص04200005370ختاممياده عبد الرحمن أحمد638610206393

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االدارة الال153.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-20حمص06100024939منيرهوالء منيف احمد638710206394

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال1354.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030008139رفاءزينب حسين ضرغام638810206395

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص05130024155مناحنين مدرك منصور638910206396

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-06-01حمص04060005760فاتن حمودهفيوال مهند السليمان639010206397

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال68.8420220مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد2001-01-01حمص04011105483ابتسامسجى نور الدين شحاده639110206398

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال69.2120210

ثانوية ثانوية1985-10-19حمص04220022959شمسهفداء محمود الحسن639210206399

زراعية

وزارة التجارة الال398.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال1701.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-15حمص04140006943نادينميسم حيدر قرش639310206400

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية2000-04-04حمص10240024735لورانس محمودلورين احمد عيسى639410206401

زراعية

وزارة التجارة الال3705.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2945.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-06-10حمص04140027858ايمانشادي حبيب محمود639510206402

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2609.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-01حمص05050189267ميساءسومر علي الكسيح639610206403

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل وقاد وزارة الصناعة1551

ومراجل بخارية

328

وزارة التعليم العالي الال164.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-17حمص04020020609فوزهبديعه شحاده الخليل639710206404

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2510.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-05-14حمص04050021595رناسوزان ياسين خليل639810206405

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-30حمص04150020085مادلينحنين سهيل الدروبي639910206406
ثانوية ثانوية1980-12-08حمص04130042859زهره سلوممياده خليل عيسى640010206407

زراعية

وزارة التجارة الال845.0019990ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال2393.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-01حمص04070030482صفاءشادن ايهم عبدالعال640110206408

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-20حمص04150020082مادليننور سهيل الدروبي640210206409
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1686.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010399327وفاءنور سمير سليمان640310206410

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1978-09-02حمص04030026124سوريانسرين مرشد اليوسف640410206411

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال60.0820000بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1753.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04170015459مريم بربرفادي ياسين المقدم640510206412
وزارة التعليم العالي نعمال1865.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حمص04060005758خديجهساره عيسى السليمان640610206413

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حمص04230017633منىغاده عيد الحبيب640710206414
وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال261.0020023ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-05حمص04120027220وحيدهعلي عباس عباس640810206415

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال1409.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01حمص04170012832سميرهنور أحمد بكور بروك640910206416
المعهد معهد1986-03-01حمص04170021546خالديه المحمدفاتن عدنان درويش641010206417

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.0020060صيدلة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال148.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-21حمص04060010422سهاممحمد علي عباس641110206418

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04120050059يمنمنال علي جنيدي641210206419
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حمص04130037783زهرهسمر خليل عيسى641310206420

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04200064069ساميهمنال محمد تمر641410206421
المعهد معهد1998-02-13حمص04010924950غانيهاالء عبدالرحمن زقريط641510206422

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال82.4820180محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال225.0020084علميثانوية عامةثانوية1989-07-06حمص04030007857مهااسامه احمد خليفه641610206423

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05حمص04180001063نزههفاديا أحمد الخطيب641710206424
وزارة االتصاالت الال1449.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-16حمص04011147240غادهليال علي الجاني641810206425

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2572.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-25حمص04010395768رويدهيسرى اكرم عمران641910206426

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2454.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-24حمص04030009241زينبنور عبد السالم ياسين642010206427

والبحث العلمي

320عامل فرزوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2390.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04060009988هدىمنار احمد احمد642110206428

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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وزارة االدارة الال2042.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-04حمص04140004349حميدهريم أحمد علي642210206429

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 21محاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2462.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-16حمص04010443644هالهعال محمد عيد العز الدين642310206430

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االدارة الال290.00200210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-15حمص04120084128وجيههموسى سليمان تيشوري642410206431

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04030021544فخريهشهد محسن احمد642510206432

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04220023598عواطف الحمادهادي احمد الرستم642610206433

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربيةالال75.0520200ميكانيك مركبات

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2888.0020190اتصاالتثانوية صناعةثانوية2000-10-29حمص04060030156ابتسامليث نور الدين عيسى642710206434

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

المعهد معهد1993-07-21حمص04020045603نجوىرنا عامر ضومط642810206435

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال65.2120160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1665.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-09حمص04010427071وصالهديل ايمن احمد642910206436

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1469.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-20حمص04010029741هالهبتول نصر شحود643010206437

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1940.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-13حمص04010518468رويدهرغد هيثم السليمان643110206438

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010853745ساميهاحمد عبد الحكيم الملحم643210206439

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال276.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1976-09-10حمص04010141887وجيهةروال محمد محمود643310206440

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة الشؤون الال2527.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04010527958ليندارزان فؤاد المهنا643410206441

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1591.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120052260يسرى المشرقيمروه علي وسوف643510206442

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-22حمص04010625464غزوهرنيم خالد الشامي النجار643610206443
المعهد معهد1997-01-01حمص04010466802نوالحسام علي جنيدي643710206444

التقاني 

الصناعي

1885معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8520163تحكم آلي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04060006239سمر الرحمونربيع ابراهيم الديوب643810206445

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24حمص04220024262هويدهجميله علي عقول643910206446

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

لورين عبد العزيز 644010206447

الرضوان

وزارة التعليم العالي الال1922.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-06حمص04010767913زينب

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ظبيه عبد الرحمن عز 644110206448

الدين

وزارة االقتصاد الال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-17حمص04110007501خديجة الحمصي

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال121.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-20حمص04140026985كليمه محمد يونسمنار سلمان منصور644210206449

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال285.00200810الكترونثانوية صناعةثانوية1990-03-05حمص04010752972وزيرهحسين معال الخضور644310206450

المشغل الميكانيكي

وزارة األشغال 321

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

وزارة الموارد 1035

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-10حمص04170027212آمنهكوثر مصطفى الصالح644410206451
وزارة االتصاالت الال1470.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-21حمص04010399649سناءيارا ابراهيم العقول644510206452

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1966.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04230031816نظميه الجورانيرهام كفاح الجوراني644610206453

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال173.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حمص04120001290وهيبهمادلين مالك وسوف644710206454

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حمص04010801423ناديهنهى صائب الجوراني644810206455

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حمص04170027191آمنة الرحالفاطمة مصطفى الصالح644910206456
وزارة الموارد الال2238.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-05حمص04140017439راميهريتا حيدر ماضي645010206457

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-18حمص04110011521يمنردينه نظير السيد علي645110206458

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2478.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حمص04070023495أميرهآمنه غسان الباكير645210206459

المعدنية

360كاتب رئيسيوزارة الصحة241كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال115.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-03-17حمص04010162680بسيمهدارين عزيز الزمتلي645310206460

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1987-01-15حمص04180073873نوفهمها محمد الحميدان645410206461

زراعية

وزارة التجارة الال476.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-25طرطوس10160108251بسيمهرزان غسان ربع645510206462

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة الشؤون الال1986.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-29حمص04220009321فاديهنيرمين رامز دردر645610206463

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

بشرى عبد السالم 645710206464

الرحمون

وزارة االدارة الال3110.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04010071995منى

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة 261

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04010223581هاللةلينا محمد علي الشيخ645810206465

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-15حمص04120088319سميرهفاطمه بسام محلي645910206466

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04230015603غزالهدارين فايز الديب646010206467

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1599.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-19طرطوس10150010069املهديل علي عيسى646110206468

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال159.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-08-10طرطوس10270019163عزيزهإباء محمد حسين646210206469

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-04حمص04220052823اميمهريم احمد محمود646310206470

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2553.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-04حمص04140047808جهينه ناصرهال منير حسين646410206471

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-10حماه05150018630فلايرمها نورس سعود646510206472

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-06حمص04010436828منتهىرحاب محي الدين بدران646610206473

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال3306.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-12حماه05190020966نهاد عمرانمارينا محمد علي646710206474

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة التعليم العالي الال2673.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-01حمص04140047849جهينه ناصرصبا منير حسين646810206475

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

حسان محمد هشام 646910206476

رستناوي

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال118.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-30حمص04010099799سالم

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2108.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01حماه05150021589أمال الشماليياسر أحمد محمد647010206477
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2508.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04230029672ثناءحال نبيل الشاويش647110206478

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1706.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04220073777نوفهليلى حاتم عابده647210206479

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

18محاسب

المعهد معهد2000-05-29حمص04120084137فلايرسهير عبدالسالم تيشوري647310206480

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال79.9520200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االدارة 30

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة الشؤون الال1557.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-16طرطوس05190020906نهادجعفر محمد علي647410206481

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1985-01-10حمص04220020967سعادمارلين ابراهيم يوسف647510206482

زراعية

وزارة التجارة الال351.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2077.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-01حمص04140040397ابتسام الخاروفناديا نبيه مكائيل647610206483

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04230002110علىلميس شعبان الناعمه647710206484

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1937.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-09حمص04150014321انعامآيه احمد خضور647810206485

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حمص04120083994فهدهعيسى يوسف يوسف647910206486

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حمص04080006330فيضه الدنيامالك محسن الدنيا648010206487

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال1320.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-21حمص04030059898مطيعهحال عبد الرحمن المحمود648110206488

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-20طرطوس10160108275بسيمهلجين غسان ربع648210206489

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال1923.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص04030056968سعدهسمر مطيع زيود648310206490

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2942.0020210ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2002-06-12حمص04010387599غيداءاسماء سفير الكوسا648410206491

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1558

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1579.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140027017مناررغد رفيق ابودله648510206492

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ناريمان عبد الرزاق 648610206493

الشمير

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04170038077فوزه

وزارة الشؤون الال1964.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-17حمص04180072703سناء الحميداننالين نضال ابراهيم648710206494

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال2347.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01حمص04230010382متيندهوالء علي اليوسف648810206495

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-20حماه05110022152نجاحياسمين عبد هللا الحسن648910206496

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال151.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10حمص04190049282نادياابراهيم علي الموسى649010206497

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط والثروة الال243.0020058كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-05-10حمص04120107905يسرىعلي احمد نصار649110206498

المعدنية

وزارة التجارة 1023فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-28حمص04011131830ورودراما سليمان الرجو649210206499

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1997-01-08حمص04220030927امالرغده سمير ادنوف649310206500

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة308مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.1020190مخابر

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-19حمص04230012818شهرزانمايا سامر المصطفى649410206501

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20حمص04140023567ابتسامرزان محمد االحمد649510206502

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي نعمال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05170033805سليمهفايزه سليمان ابراهيم649610206503

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1957.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04040014198سهامرنا منير موسى649710206504

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال117.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1970-07-21حمص04130034469زكيهفاديه نديم سكرية649810206505

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-20حماه05170028713سليمهسوسن سليمان ابراهيم649910206506

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1301.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-24حمص04010818471محاسنآيه مراد الخضور650010206507

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-05حمص04130053826لطيفهنها نصر الحسن650110206508
المعهد معهد2001-01-01حمص04010747451مريمبتول عيسى بدور650210206509

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.1720200محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية والصرف

وزارة االدارة 29

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال183.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-12حمص04030002968منىريما يونس صقور650310206510

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1932.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04040000776سكينهمرفت غازي محمد650410206511

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال129.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-09-18حمص04230027345سوريهياسمين محمد ابو ثلجه650510206512

والبحث العلمي

319عامل تصفيةوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال240.0020057كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-08-27حمص04030012852هناءحسن اكرم النقري650610206513

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1018فني كهرباء

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

311

وزارة الشؤون نعمال165.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-04-05إدلب07240073615خديجةخلود خالد رقية650710206514

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1799.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-08حماه05170041047شهرذادمريانا شهاب سليمان650810206515
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04220039831نجودصفاء راتب البارودي650910206516

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2117.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01حمص04020052869إفتكارنورا أحمد الحسن651010206517

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-07حماه05170035007رمزيهمرح احمد سرور651110206518

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1566.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-14حمص04030079303زينبنغم سمير المنصور651210206519

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال223.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-13حماه05170047853هيامفرح سمير سرحان651310206520
وزارة التعليم العالي الال1807.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-04حمص04040028188غينياهنادي نظير الجبر651410206521

والبحث العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-13حماه05170030859فهيمهسلمى جمال اسماعيل651510206522

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-01-19حمص04140018232نهلهديما محمد خلوف651610206523

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال60.2320200تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

وزارة النفط 243كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-13حمص04080032157عواطفروز محمدرشيد عوده651710206524

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد نعمال3139.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-08-02حمص05170030871فهيمةرزان جمال اسماعيل651810206525

المائية

أمين مستودع وزارة الصناعة1554مراقب ورشة صيانة

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-17درعا12140014006نابغههديل محمد رفعت الديري651910206526

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2925.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-10طرطوس04220017973سميرهحنان محمود االبراهيم652010206527

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 260مدقق

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب
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وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حمص04010241998اكتمالوسام عدنان الحوراني652110206528

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1986-05-07حمص04140025563كريمهندى محمود اليوسف652210206529

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال78.5220060

وزارة االتصاالت الال138.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-07حمص04030033527فاطمهرشا عزت السليمان652310206530

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-01حمص04220002466سهامجودي كمال الجمعه652410206531

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17محاسب

المحلية والبيئة

18محاسب

المعهد معهد2000-03-01حمص04120039710جهينه محمدعبد الكريم محمد جبر652510206532

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة الماليةالال70.4220210

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-10حمص04170097136نجاحياسمين عبدهللا فرزات652610206533

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1993-08-15حمص03280079197سحرهيا هيثم عبدالملك652710206534

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة النفط 24مراقب أولوزارة األوقافالال74.6120140محاسبة

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

514محاسبوزارة الدفاع98

وزارة االتصاالت الال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04030018831نظميههويدا ابراهيم المحمد652810206535

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-09حمص04030003716ميادهروال يوسف القاسم652910206536
237كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-07حمص04010179802صباحسكينه ابراهيم الزين653010206537
وزارة االتصاالت الال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-23حمص04010852681حنانرشا عدنان الخالد653110206538

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30حمص04170061865أميرةنور عبد المنعم فياض653210206539

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد الال1579.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-10حمص04140012501زينبريما محمد ابراهيم653310206540

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1548

االجتماعية والعمل

319عامل تصفيةوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

عامل مهني وزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال252.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-12-14حمص04010034777فاطمةحسين عبد الرحمن سكون653410206541

درجة أولى

1076

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-12حمص04170048556سهامفاطمة محمد العبيد653510206542
المعهد معهد1998-11-16حمص04140031027نجاحندى مشهور حمود653610206543

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.3820200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 26مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

المعهد معهد1996-01-10حمص04010012678غيثاءرشا عبد هللا الحسن653710206544

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال75.5020150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2160.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04140004307عزيزهنجالء ابراهيم عبد الرحمن653810206545

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حمص04230016017كلوديههبه فواز الحموي653910206546

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-12حمص04060033487غادهشيرين سمير تركيه654010206547

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-09-25حمص07030034891نجيبةكتيبة حسن الزين654110206548

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال74.5220100إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04170081272هندمأمون عبد الرحمن لحلح654210206549
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-04حمص04120040135سهامشيرين عدنان حسن654310206550
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-23حمص04120131813منالغزل حسين سنكري654410206551

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حمص04150010097نجاحزينب سليمان محمد654510206552
المعهد معهد2001-03-16طرطوس10160128196بشرى عمرانبتول منهل عبد الرحيم654610206553

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.4620210طب طوارئ

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1774.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-20حمص04010852792غيثاءرغد عبد هللا الحسن654710206554

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190106361صالحةرهف فواز السيد654810206555

العالي والبحث 

العلمي

237كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1987-01-23حمص04010566705فريزهسهير عزيز الهالل654910206556

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال82.8920060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120095541جوليانهزينب صادق عياش655010206557
وزارة الشؤون الال1751.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-08حمص04030000203رجاءرهام غانم سالمه655110206558

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-31حمص04020010328خديجهايمان جعفر كنعان655210206559
وزارة االتصاالت الال1671.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-13حمص04220032533لينداسلوى احمد الخليل655310206560

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-06-10حمص04040004646سالفهحال محمد منصور655410206561

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال74.2220180

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة التعليم العالي الال1865.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04040024034سمررهام جميل حسن655510206562

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-13دير الزور09120116901منيرفهكريستينا محمد العلي655610206563

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2109.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04010372910يسرىحسان مختار الزين655710206564

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حمص04030022626فيروزهبه نمر العلي655810206565
228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-08حمص04080014909ثريةمنى عبد الكريم األشقر655910206566
وزارة االتصاالت الال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-02حمص05160007825حياهنور يوسف عمر656010206567

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1981-08-15حمص04080020847عليه اليوسفجمانه جحجاح االحمد656110206568

زراعية

وزارة التجارة نعمال800.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2420.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-25حمص04010566179فريزهناهد عزيز الهالل656210206569

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2136.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04040002697ميساءآيه بسام ادريس656310206570

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-11حمص04130033933افتخارحال صالح سلوم656410206571

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030017389يسارمارلين محمد عبود656510206572

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد نعمال1325.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-14حمص04020131186زينبزهراء خير هللا جردو656610206573

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

236كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-09حمص04010296418سهامنوال راغب عطيه656710206574
وزارة الشؤون الال2214.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-08حمص04120049064مادلينهيلين يحيى غريب656810206575

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

رهف علي الحمادي 656910206576

الكوسا

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04080003627وزيره

المعهد معهد1999-05-28حمص04220009873فلاير القبهحسين علي العقده657010206577

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1916معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5620200ميكانيك مركبات

ثانوية ثانوية1990-02-28حمص04010402741علياربا عبد العزيز سالم657110206578

زراعية

وزارة التجارة الال412.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04220020659وسيلهفاتن ابراهيم الحوراني657210206579

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-12-16حمص06050026772زريقهسميره محمد حمود657310206580

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال2819.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-15حمص04170075657منالبراء موسى محمد657410206581

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التعليم العالي الال1779.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04040027029اسمهانوعد محمد بدور657510206582

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت النعم1408.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-29حمص04140052601باسمهمرام سعد الدين الوندي657610206583

والتقانة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14طرطوس10090115829عبيرميرنا نعيم جنيدي657710206584
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حمص04020014300وفاءرميا محي الدين المحمود657810206585
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1570.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-22حمص04120140755مادلينهيلدا يحيى غريب657910206586

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

319مراقب مساعدوزارة المالية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال126.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-10-21حمص04220027046سعده خضرداليا موسى العلي658010206587
وزارة النفط والثروة الال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حمص04120059515نوالمنار حليم صالح658110206588

المعدنية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-30حمص04010611518سميرهعال مفيد االحمد658210206589
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-15حمص04120112398سميرههال ياسين المحمد658310206590

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال134.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-10-01حمص04220042887نهيدهمنار غسان الشيخ محمد658410206591

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01حمص04140042812اتحادحال فيليب ابراهيم658510206592
وزارة االتصاالت الال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-18حلب04010179339بهيجهغاده وهيب خليل658610206593

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية تقنيات ثانوية1998-06-09حمص04120049038مادلينيعقوب يحيى غريب658710206594

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3440.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2152.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04150019768نبيهارغد علي بدور658810206595

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1991-05-01حمص04010885824نعيمهحسن محمد طفيلي658910206596

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.2420163إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-15طرطوس10090006455سميحهمها علي ادريس659010206597

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال1757.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-01حمص04050033366غادهعال هيثم المحمد659110206598

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1546

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-01-20حمص04030015541ثناءآيه علي االسماعيل659210206599

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال64.1420210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

1886معلم حرفةوزارة التربية115

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-31حماه04010573383جنانهمسه عبد الحميد الرستم659310206600

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1306.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01حمص04230001780عتابآيه نضال جعفر659410206601

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2363.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-01-11حمص10230030855هدىبشار علي شعبان659510206602

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وليد محمد سيف الدين 659610206603

جنعير

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1970-10-01حمص04120011137اشتهاد

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال159.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-05-20حمص04030040501عزيزهدالل راشد الخضور659710206604

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-03-08حمص04040028864شذى اسماعيلفاطمه دريد علي659810206605

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.8820210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1887معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة النفط والثروة الال136.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-13حمص05030037754شهيرةميساء أحمد الكيجاني659910206606

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال211.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04040017399شروقريم رامز ابراهيم660010206607

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25حمص04010658315زينبيارا مصطفى علي660110206608
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2159.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-14حمص04170038755سوكيهعال عبد المنعم فرزات660210206609

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1974-08-27حمص04200024752بدريةاياد محمد عبدهللا660310206610

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1881معلم حرفةوزارة التربية1880معلم حرفةوزارة التربيةالال54.8419940تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

519

وزارة االتصاالت الال1482.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-05حمص04130054113ناديهمايا مناح عبود660410206611

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2121.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-13حمص04010563864سعادنغم صالح ابو جنب660510206612

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2114.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-28حمص04140045007بشرىايه هاني علي660610206613

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-31حمص04110012010منيبهتسنيم محمد عامر660710206614
رؤى عبد الهادي محمد 660810206615

سالمه

المعهد معهد2000-01-01حمص04010890177جمانه

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال76.8220200مطعم ومنهل

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1448.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04170015024داللنتالي طالب الحمدو660910206616
وزارة االتصاالت الال138.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-15حمص04190051921حياةمها يونس العلي661010206617

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1586.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120080129ازدهار ديبزينه عدنان جنيدي661110206618

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1547

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-02حمص04190049367مديحهمنال فايز شنق661210206619

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04140025521بشرىبتول منذر مهنا661310206620

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-19حمص04030067834نوالمحمود خالد الجوخدار661410206621

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10حمص04060030607ناهدهمنال عارف اليوسف661510206622
وزارة الموارد الال2233.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-07حماه05170027901ردينهزهراء نورس سليمان661610206623

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1990-01-02حمص04120090560وحيدهغياث سليمان حماده661710206624

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربية1907معلم حرفةوزارة التربيةالال80.1720136

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-05حمص04120079561فاطمههديل باسل الحسن661810206625

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1614.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04040025160سعدهكوثر مفيد رستم661910206626

والبحث العلمي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1885.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-20حمص04050033362عيدهديانا عبد العزيز المحمد662010206627

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب
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وزارة االتصاالت الال1512.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220021908فدىغنوه اياد عيد662110206628

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1439.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01حمص04110012026منيبهتغريد محمد عامر662210206629
وزارة التعليم العالي الال1453.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-25حمص04220064670ميساءآيه محمد الدرويش662310206630

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حمص04080027411بسيمهمادلين شوقي الخليل662410206631
ثانوية ثانوية1985-01-25حمص04220000300حسنهخزامه حسن الجمعه662510206632

زراعية

وزارة التجارة الال401.0020030ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1985-01-01حمص04010675187صفيهمحمود عبدالكريم العباس662610206633

التقاني 

الصناعي

عامل وردية قاعة وزارة الصناعةالال83.4120069تقنيات كهربائية

التوليد الكهربائي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربية337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-25حمص04170037620مريمثناء قاسم فرزات662710206634

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال126.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حماه04010816994نجيبهنسرين شعبان الزمتلي662810206635

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-18حمص04140034121منيفهروال محمد خلف662910206636

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال172.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10010139342نوريه مصطفىمايا علي مصطفى663010206637

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال182.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-05حمص10230017963ودادفاتن سلمان يوسف663110206638

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

ثانوية ثانوية1988-01-01حمص04220000305حسنهديمه حسن الجمعه663210206639

زراعية

وزارة التجارة الال404.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2000-08-02حمص04190105267غاليه المنصورجمانه صديف الخالد663310206640

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.6420200صيدلة

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-22حمص04230003321سعدهتمام محمد المحمد663410206641

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1991-01-15حمص04150029507نهيدهلما علي المحمد663510206642

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال69.1420130إدارة أعمال

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة التعليم العالي الال1972.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04010911201سعادراما حيدر حيدر663610206643

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال153.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-04-01حمص04140041505سهامبشار نجم محمود663710206644

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

12جندي إطفاء

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04220025760منتهابارعه محمد ربيع663810206645
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010432204نداءميساء علي السعود663910206646

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-01-01حمص04150027824هناءهديل قيس الحسن664010206647

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة نعمال60.9020210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة1902معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم العالي الال2539.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-21حمص04010701448سميرهنور علي االحمد664110206648

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10حمص04220025728منتهاريم محمد ربيع664210206649
وزارة االقتصاد الال2065.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-03حمص04020032267ازدهاراروى يوسف الدرويش664310206650

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1984-11-01حمص04120065023ادالغروب احمد سلطون664410206651

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال74.6320040

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-08حمص04150021685نديمهوئام محمد ديب664510206652
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-22حمص04010175662انعاميازد قاسم يزبك664610206653

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-02حماه05180034025منىهزار فؤاد ونوس664710206654

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1403.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-20حمص04080021230مرامغازي حسن زهره664810206655

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1999-01-15طرطوس10160134651فيروز محمودميس رامز محمود664910206656

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحةالال70.0020200صيدلة

وزارة االقتصاد الال180.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-21حمص04020032959نهلهشذى عيسى المحمد665010206657

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2233.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04060001064عبيراماني اياد حالو665110206658

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال300.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-06-25حمص04060037537مريمهيفاء حسين قطان665210206659

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2533.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-10حمص04010009010هناء النيصافيالرا محمد النيصافي665310206660
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-07-10حمص04230010348زهرهأحمد نبيل عبدهللا665410206661

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.8220156تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1878معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-12حمص04070019322عاليهوالء بسيم الفيحان665510206662

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-24حمص04010386922سهودميالنا محمد حسين665610206663

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية2000-09-15حمص04220008773ابتسالهال يحيى التالوي665710206664

زراعية

وزارة التجارة الال3045.0020210ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04040006155آمللجين أدهم صقر665810206665
وزارة التعليم العالي الال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-04-03حمص04010190804فاطمهسوسن احمد االقرع665910206666

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05حماه04010806973مرفتبتول صبري االبراهيم666010206667

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1997-01-07حمص04130016372فتونميسا حسان فرح666110206668

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال62.2220170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04060018254منالريم عفيف قاسم666210206669
231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.00201210أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-07حمص04030037618مجدليننوار دياب االشقر666310206670
ثانوية تقنيات ثانوية1997-08-18حمص04040026827وصيفهناهد وجيه بدور666410206671

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3263.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال1993.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04170055158نجيمهشاديه خالد طالس666510206672

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1715.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-02حمص04010807006مرفتزينب صبري االبراهيم666610206673

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال151.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-05-15حماه05170016102ثريازهور عيسى عبود666710206674

والتقانة

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-01-31حمص04220008746ابتسال االبراهيمعالء يحيى التالوي666810206675

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1907معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6320182

وزارة الشؤون الال1554.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-05حمص04080023185ميساءحال حسن العيسى666910206676

االجتماعية والعمل

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1911.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-07-19حماه05180033018ندىآيه ياسر مصا667010206677

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال3984.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-24حماه05090015948نجيبهرنا غسان ناعمه667110206678

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04170014173وفاءناهد حسين بربر667210206679
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1697.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-19حمص04030034636جانيتيارا عماد حمدان667310206680

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1641.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-02حمص04040014566سعادعزة حسن علي667410206681
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28حمص04020095312أمنهسوسن سليمان عابده667510206682
وزارة االتصاالت الال1685.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حمص04230008802آمالرحاب جودت أبو ورده667610206683

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01حمص04080013770سعدهضعن صالح العلي667710206684

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2192.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030080084جانيتزينب عماد حمدان667810206685

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-02حمص04010788706غادهبشرى محمد السليمان667910206686

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال62.0320210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04230013203جولييتناهد صالح الجهني668010206687

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2214.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04010610508هندشهد ياسر لحوح668110206688

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

52قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال204.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-21طرطوس10280017234كفىرشا زريف صالح668210206689

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04140024018ليلىرنا احمد اليوسف668310206690

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-07-08حمص04080033139رغيده غديرنوار تميم بحوري668410206691

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال64.0320140

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04190082144مناريم احمد المنصور668510206692

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20حمص04030027068حمويههيام محي الدين شلهوب668610206693

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1497.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-20حمص04120044992وهيبهنور يونس العلي668710206694

االجتماعية والعمل

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-28حمص04010843207كوثرميساء فرحان الحسن668810206695
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال283.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01حمص04120038832نايفهمندلينا محمد صالح668910206696

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء258أمين صندوق

المعهد معهد1999-01-01حمص04120087123سميرهكاتيا احمد ابراهيم669010206697

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.1020200أشعة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-02حمص04010016897لوزيهنجالء حسن الحسين669110206698

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال174.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05050019154شاهارانيا علي العيسى669210206699

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1528.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-15حمص04030059543فيحاءرهف رامز حماده669310206700

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2753.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010757897هيفاءرشا نزار رحال669410206701

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-20حمص04060025979نهيدهحبيب معتصم فرحه669510206702
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15حمص04170012403فاطمهروضه مصطفى عمار669610206703
المعهد معهد1981-01-01حمص04030055305نوفهمالك اسماعيل اسماعيل669710206704

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال63.8620040

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

المعهد معهد1992-01-20حمص04010842573ناديامرح غازي االبراهيم669810206705

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال64.4220140

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-04حمص04120044991وهيبهزينب يونس العلي669910206706

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-25حماه05010054410آمالنداء محمد الديوب670010206707
ثانوية تقنيات ثانوية2003-08-14حمص04030056565منىساندي يعقوب الرستم670110206708

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2846.0020210

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت نعمال127.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04220027037سعدهمنال موسى العلي670210206709

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال124.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-29حمص04010393802فلايرناريمان ابراهيم دياب670310206710

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-10حمص04230061273هناءهال نزار الراعي670410206711
المعهد معهد1992-01-26حمص10220040249هالةرنيم علي يوسف670510206712

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.1020120أشعة

242كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-10حمص04070002892فهميهفلك عبد الهادي الخطيب670610206713
وزارة االقتصاد الال1852.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04010932409هالنغم موسى وزو670710206714

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-08-19حمص04140018235هيفاءمادلين حسن خلوف670810206715

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال63.7220210تقنيات كهربائية

237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-08حمص04170085785نجاحفاطمة شعبان عبد الكريم670910206716
وزارة االتصاالت الال228.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-03-18حمص04030010352ناديهفاطمة علي االبراهيم671010206717

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020128أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04120097270فاطمهمحمد علي الحاصوري671110206718

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة 1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال240.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-05-08طرطوس10240017698نبيهههيام جودت اسماعيل671210206719

الداخلية وحماية 

المستهلك

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

وزارة التعليم العالي نعمال2420.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-24حمص04150039278هيامسهير سمير ساطو671310206720

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال151.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-16طرطوس05150003517نجاحديما احمد علي671410206721

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1997-01-01حمص04150022166محاسن محمدلميس مالك يوسف671510206722

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال61.9420190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 254فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-03حمص04010709278هالكاترين موسى وزو671610206723

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1994-01-05إدلب07210004794وصالوالء محمد جهاد العثمان671710206724

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال79.5120130

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-22حمص04220017788سليمهغيثاء محمد اإلبراهيم671810206725

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1757.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-17حماه05050156942اكتمالغادة نايف العثمان671910206726

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال109.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-17حمص04040027725فوزيهبشرى عزيز سليم672010206727

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي نعمال159.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-11-29حمص04030055440اتحادنور ماجد عمران672110206728

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20حمص04200002010رحابعاكفة وليد الموسى672210206729
وزارة االتصاالت الال2402.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30حمص04050001382نوفهلجين راشد المخلوف672310206730

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2496.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04070010698بيانهال شادي الدروبي672410206731

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17محاسب

المحلية والبيئة

14محاسب

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءنعمال270.0020101كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-02حمص04040025838ودادأسامه عدنان سليمان672510206732

أولى

عامل مهني وزارة الكهرباء1080

درجة أولى

عامل مهني وزارة الكهرباء1076

درجة أولى

1077

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حمص04010998028نبيههلبنى احمد سليم672610206733

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد2002-01-01حمص04190060528رانياجوزيان حيدر العبد هللا672710206734

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال70.8220210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

323فني كمبيوتروزارة المالية115

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-24حماه05050156961اكتمالشذا نايف العثمان672810206735

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01حمص04030021091بديعهمجد امين السالمه672910206736

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-16حمص04050001357نوفةاريج راشد المخلوف673010206737

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

239كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-09حمص04030075778غادهرهاف شيحان جعفر673110206738
المعهد معهد1998-01-01حمص06110072917لينارهف علي سلمان673210206739

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال70.2020200محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة االدارة الال2367.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01طرطوس10020042121عبيرآيه عدنان رجب673310206740

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 17محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التجارة الال313.00201110حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-01-20حمص04120055652منىبشار مزيد شقوف673410206741

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20حمص04060012177تركيهمروى خالد قسوات673510206742

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-23حمص04010013489عنودصبا اديب االبراهيم673610206743

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-05حمص04010192161فطومنيرمين سليمان برهوم673710206744

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07حماه05070044249فاطمهسراء عيد سلهب673810206745

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1576.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04010818458منىآيه مصطفى الطرشه673910206746

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الموارد الال2565.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-11-09حمص04050055099عتابيوسف بسام المحمد674010206747

المائية

وزارة التجارة 1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

322عامل مثقبوزارة الصناعة267فني صويل

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال173.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-05-08حمص05050157131اكتمالسناء نايف العثمان674110206748

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-01-13حماه05170016882نوال سلوميارا منجز محمد674210206749

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.1220180طب طوارئ

طاهر محمد خير بيرام 674310206750

بك داغستاني

وزارة االدارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حمص04010522158الهام

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

المعهد معهد1985-01-14حماه05010174049منيرهرولى رياض العلي674410206751

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال67.7420080

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

حسام الدين عبد الكريم 674510206752

شعبان

وزارة التعليم العالي الال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-16حمص04220044499ضاحيه

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1895.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-19حمص04220053014نجدفيروز عماد الدين جحا674610206753

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2470.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-20حمص04050034082فريحهكتيبه صبري العيسى674710206754
وزارة الموارد الال2969.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-20حمص04070009210دعدمحمد وليد الفارس674810206755

المائية

عامل فني وزارة النقل1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1556مراقب ورشة صيانة

كهربائي

311

319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال175.00200810علميثانوية عامةثانوية1989-07-01حمص04040025873بهيجهمحمد سقر الضاهر674910206756
وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-05حمص04050016570هياممادلين عيسى كنعان675010206757

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2679.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-05حمص04070032213بسيمهتيماء نادر اليسوف675110206758

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

242كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15حمص04070010687نظميهنورا محمد الدروبي675210206759
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2432.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04140026722كوكبدال كمال هرموش675310206760

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-01حمص04120131590هدىمرح محمود عبد هللا675410206761
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-04-02حمص04140025343هناءعلي محمد الرجب675510206762

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال69.2120170آليات

والبحث العلمي

وزارة التعليم 505مخبري

العالي والبحث 

العلمي

306عامل فنيوزارة الصناعة507مخبري

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-26حمص04030039659ميادهمرح سمير الخضور675610206763

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-05حمص04150007527سوسنروال غسان العلي675710206764

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-24حمص04010777841دلهرنجس فرج القاسم675810206765

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال198.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-07-10حمص04130056352منىديما عيسى العجي675910206766

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10حمص04010427034نجودراميا عارف األحمد676010206767

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-01حمص04190044289وجيهه الحسينبسام علي محمد676110206768

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1879معلم حرفةوزارة التربيةالال76.0420201تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

المعهد معهد1990-09-04حمص04030042941اعتمادرغده محمد ابو سماحه676210206769

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال71.0820120

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1838.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-11حمص04170003820فاطمهزهره صطوف الرجب676310206770
وزارة النفط والثروة الال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حمص04140001295جميلهوفاء عبد الكريم قصراوي676410206771

المعدنية

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-20حمص04140034568نزههجيهان سالم عطره676510206772

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1986-04-30حمص04220007879سالمرنا محمد يوسف676610206773

زراعية

وزارة التجارة الال420.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال1963.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-16حمص04140017109اميرهدياال حافظ فياض676710206774

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-31حمص04030027041فرحهشيرين نجم العجي676810206775

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي نعمال118.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-28دمشق01030071270وفاءهيفاء فرحان الدرويش676910206776

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حمص04010518118صباحبشرى اكرم الجمال677010206777

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-03-14طرطوس10240020153رانيانرمين فرات حمود677110206778

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.9420210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة28

وزارة االتصاالت الال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04230012036زهريهسراء سليمان ديوب677210206779

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1615.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-06حمص04220007880سالمرشا محمد يوسف677310206780

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1997-01-02حمص04030031945نهاد سعودابراهيم علي الخلوف677410206781

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1901معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3920172تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة التجارة 337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2225.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04040026832عطفيهورده رامز بدور677510206782

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم العالي الال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-22حمص04010793443تفيدهضحى عبد الكريم وزير677610206783

والبحث العلمي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1972.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-29حمص04040027033عطفيهمريم رامز بدور677710206784

العالي والبحث 

العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2397.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-07حماه05160012623رابيهامل احمد دربي677810206785

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال167.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030074081فاطمهدعاء يوسف الحسن677910206786

والتقانة

243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04230014888وفاءرؤى حسام االبراهيم678010206787
وزارة التجارة الال3349.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-02حمص04011170826فاتنسدرة ايمن رجوب678110206788

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-17حمص04010749589فاطمهسهام نضال رسالن678210206789
وزارة التجارة الال3606.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-20حمص04010997873ناديهرهف مروان دوماني678310206790

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1987-03-23حمص04010021593حسنهسوزان حمدان المنصور678410206791

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.0520100إدارة أعمال

المركزي

وزارة االقتصاد 84عامل حاسب

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 1053محلل بيانات

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15حمص04140024122لندنرجاء كامل مهنا678510206792

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال137.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-09-02حماه05030040107فطومهيمنى عبد هللا ابراهيم678610206793

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1993-01-01حمص04010773796سميرهجالن محمد عمار678710206794

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال76.5420120مطعم ومنهل

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-04حمص04190079469زهريهليديا محمود حالوه678810206795

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29حمص04230014890وفاءرفيف حسام االبراهيم678910206796
وزارة الشؤون الال1761.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04011183551منانسرين سليم الشيخ يونس679010206797

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت نعمال2409.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07حمص04010205633خضرهياسمين حسين الجمعه679110206798

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1623.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-23حمص04050023285ربيحهنجوى علي هوال679210206799

والتجارة الخارجية

240كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة الال2265.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-10حمص04050023265ربيحهسلمى علي هوال679310206800

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

المعهد معهد1998-10-25الالذقية06040029989سيزاررنيم محمد حواط679410206801

التقاني 

الهندسي

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.2820200إنشاءات عامة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04150017895سهامناريمان بدر عساف679510206802

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04230012179زهريهرزان سليمان ديوب679610206803

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال110.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-10-26حمص04020054335ثناءرزان عباس عبد الرحمن679710206804

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-15حمص04030035920بريهرشا خضر البشالوي679810206805

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-29حمص04140064663ازدهاريمام حيدر سليمان679910206806

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01حمص04140001638رشيدهتماضر مخلص ابراهيم680010206807

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1987-07-01حمص05110010618حميدهثناء سليمان فارس680110206808

زراعية

وزارة التجارة الال537.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال195.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15حمص04030025332مناسوزان نديم النقري680210206809

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28حمص04030046183فاطمهعليا عوض كنجو680310206810

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1998-09-07حمص04011170756سوسنآيه بسام الزمام680410206811

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال63.2220190كيمياء صناعية

السكر

340

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حمص04140018697نجاحفوزيه محمود عبد هللا680510206812
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-16حمص04220060427منىعال فؤاد اسكندر680610206813

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حمص04010176535ابتسامايه باسم يزبك680710206814

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-05-01حمص04010251769بارعهغروب علي الناعسة680810206815

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.3220150

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1712.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حمص04230029710هياموالء احمد االحمد680910206816

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-08حمص04190106523بدريهرغيده يوسف وسوف681010206817
المعهد معهد2000-01-07حمص04130040259هوالنبيل عيسى سلوم681110206818

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1898معلم حرفةوزارة التربيةالال61.4820210تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-16حمص04030027202سميرهمايا عقل قيلوح681210206819

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-19حمص04040021979اميرهالهام رجب ابراهيم681310206820

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال133.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-04-27حمص04220065678هياملميس فايز المصال681410206821
وزارة التعليم العالي الال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-05حماه05190029544اميرهرانيا رجب االبراهيم681510206822

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04030012999سعدهمريم رائق عياش681610206823

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2454.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-18حمص04030050567عبيرريم عدنان العبد هللا681710206824

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-02-17حمص04010097298فاطمهآيه منير عجوب681810206825

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 310أمين مستودعوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال69.5620210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2000-12-30حمص04010236826اسمهانروان احمد غانم681910206826

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال73.2420210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 494امين مستودعوزارة الدفاع11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1586.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04150021617بديعهعائده عبد العزيز حسن682010206827

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04010866736نوالهنادي هيثم الدرويش682110206828
وزارة الموارد الال2619.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-02حمص04170017303رزقيةسمر ياسر العبدهللا682210206829

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي نعمال155.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04140038947فهيدهغيداء كمال علوش682310206830

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2276.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-20حمص04030014082فلايرغنوه غسان نعامه682410206831

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-01-03حمص04010604896نهالمحمد سيف الدين ناصر682510206832

التقاني 

الصناعي

1874معلم حرفةوزارة التربية1879معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال69.0020170تقنيات إلكترونية

المعهد معهد2000-03-07حمص04010398207سمر العبد هللامايا سليمان المصطفى682610206833

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال68.3520210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 38فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1775.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-13حمص04020061522حياههديل حسين ونوس682710206834

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2359.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-20الالذقية06200008345نارماننداء ساجي مخلوف682810206835
وزارة الشؤون الال208.0020044علميثانوية عامةثانوية1985-11-10حمص04030049966خديجهغزوان حسن عقيل682910206836

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1373.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-06حمص04150021768فلايرآيه اسعد سليمان683010206837

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1363.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-04حماه05030014166حياهمايا يوسف الراعي683110206838

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1992-09-05حمص04220010853فدوهعمار أكرم عابده683210206839

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1020153ميكانيك مركبات

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-11حمص04030043401عايدهعال يوسف الراعي683310206840
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20حمص04030067382مريمحسين جاسم حنوش683410206841

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-12حمص04030018413اميرةالرا خضر بلول683510206842
المعهد معهد1996-05-20طرطوس10090010214منيره ناصروالء محمد عمور683610206843

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة النعم75.2820160تجاري مصرفي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

311أمين صندوقوزارة الصناعة30

المعهد معهد1976-07-05حماه05120000769كريمهسناء درويش درويش683710206844

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال64.6319960بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حمص04120051877وجيهاحنان عادل الحسن683810206845
وزارة التعليم العالي الال2173.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04030030434رسميهحسنه محمد الحسن683910206846

والبحث العلمي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت نعمال1896.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-15حمص04220068277نهلهغاده علي محمد684010206847

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1435.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04010020181خديجهجلنار محمد المحمد684110206848

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2365.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حمص04030065275الهاممرح هاشم السليمان684210206849

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1995-04-10حمص04130053555عزيزهحيدر صادق سليمان684310206850

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال62.6920173تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد1987-10-01حمص04220026195هناء الضاهرجمانه احمد السالم684410206851

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.7920130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-02حمص04080023025حميدهمحمد سعيد السالمه684510206852
237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04170085806نجاحجهينه شعبان عبد الكريم684610206853
وزارة االقتصاد الال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-03حمص04030025830امينهلوبانه امين الساحلي684710206854

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-12حمص04010140144رجاءرؤى محمد غندر684810206855

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال175.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-09حمص04030014141نوالريما جهاد مندو684910206856

االجتماعية والعمل

وزارة 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2263.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-22حمص04010018016غادهعدي سليمان المحمد685010206857
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-01حمص04060035676عزوزحنان يوسف ضاهر685110206858
المعهد معهد1996-09-02حمص04150020926آمالرشيد محمد شعبان685210206859

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال74.1420162الكترون

والبحث العلمي

504مخبري
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-07-11حمص04220039648زينب الجمعهنرمين بسام الحامض685310206860

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.4120190معالجة فيزيائية

وزارة التعليم العالي الال2607.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-24طرطوس10220040279هالهريم علي يوسف685410206861

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-02حمص04010163443سحردعاء احمد العلي685510206862

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-01حمص04140048975عنودرهف نادر عيسى685610206863
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16حماه05030050934سعدهصابرين حسن الحمدان685710206864

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2697.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04080014963أحالمآالء فاروق الشعبان685810206865

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2046.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07طرطوس10160113597هناضحى سليمان خضور685910206866

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

242كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1273.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-11حمص04110008657رندهمريانا منصور الحجله686010206867
المعهد معهد1998-01-25حمص04220033022أميرهأحمد محسن عابده686110206868

التقاني 

الصناعي

1913معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2020180ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال1484.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-18حمص04011119729أملهديل حمزه المصطفى686210206869

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1212.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-13حمص04150021516امنهروديس رامز عيسى686310206870

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-21حماه05200077568هالهعال شعبان رمضان686410206871

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال277.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حمص04140045333رشيدهتهاني مخلص ابراهيم686510206872

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259محاسب

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االدارة الال1901.0020136علميثانوية عامةثانوية1995-11-27حمص04150000672اميمهحافظ أحمد خليل686610206873

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 12جندي إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 9جندي إطفاء

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-15حمص04190053707رحمهنورا عبد الكريم الموسى686710206874

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال2781.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-02حمص04220007593رجاءحسن سليمان الحسن686810206875

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1018فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

277

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة233كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01حمص04120090442شهيرهروال علي سعادات686910206876

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1840.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حماه05180011759دروبيههال كامل شاهين687010206877
المعهد معهد2001-03-21حمص04080012547رحابنور عباس االبراهيم687110206878

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال75.9520210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة28

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-27حمص04020065477سفيرهمرام بدر الخليل687210206879
وزارة االدارة الال1828.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04140045194مريمدياال غسان نداف687310206880

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-01-01حمص04040000386فلايرديانا حاتم أسعد687410206881

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة النعم68.1720210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

226كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-15ريف دمشق03160034025فتاهسوسن فائز ميالد687510206882

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1983-09-08حمص05170007125فيروزهاكتساب احمد ابراهيم687610206883

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.4520040علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال2651.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-27حماه05150083079داليدافاطر أحمد علي687710206884

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال133.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-18حمص04040017267فاطمهآنا عيسى ابراهيم687810206885

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حماه05030022939داللدالي محمد العيسى687910206886
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2500.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-02حمص04010155111فوزهروان وجيه خلوف688010206887

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال1968.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04140030905كازورينعلي يوسف خضر688110206888

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال169.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-20حمص04120090453شهيرهسليمان علي سعادات688210206889

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

المعهد معهد2001-02-13حمص04010106999هناءالرا حسين شدود688310206890

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.1620210صيدلة

وزارة التعليم العالي نعمال163.0020111أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04090006581سعديهجهاد حسن الحرب688410206891

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-28حمص04220006421حميدهمايا فارس العقده688510206892

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد نعمال141.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20حمص04140028215نجاحيامن ابراهيم السليمان688610206893

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1900.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-10حمص04020006747فاطمهزينب محمود العيسى688710206894

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-01-01حمص04010035634منى جبريلنتالي غياث علي688810206895

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال71.8720190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

310أمين مستودعوزارة الصناعة124كاتب

وزارة التعليم العالي الال141.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-19حماه05150083024حاجهداليدا اسماعيل علي688910206896

والبحث العلمي

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال172.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04230008094نجوىاحمد عدنان الكردي689010206897

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-12حمص04010412020سميرهصابرين علي ناصر689110206898

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1992-10-05حمص04120086797عدنيهزهره محمد مرعي689210206899

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.0620130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال125.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-08-09حمص04140009623ماريهدارين محسن علي689310206900

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

231كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04150033087فاديهكريمه آصف نجار689410206901
وزارة التعليم العالي الال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-03حمص04220006258حميدهراما فارس العقده689510206902

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1842.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-27حمص04190063219بديعهمي عبد الكريم المصطفى689610206903

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال2677.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-02حمص04010997806ميسونجنى عبد الرحيم العطار689710206904

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1990-02-25حمص05050127494فاطمهنجالء نصر السليمان689810206905

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال67.9520110

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2324.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04150026631هويدهسليمان اصف منصور689910206906

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2251.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-27حماه05010280174هنديارا رياض العيسى690010206907

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3021.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-04حماه05170045699سهيلهمقداد عبد اللطيف منصور690110206908

الداخلية وحماية 

المستهلك

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-18حمص04030036004نوريسديما أحمد معروف690210206909

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال2643.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-10حمص04120065093بشرىيامن عيسى عمران690310206910

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1520.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص05050194842داللمريم جمال السليمان690410206911

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال342.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-05حمص04010811957هالفاطمه احمد التركاوي690510206912

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 259محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-10-13حمص04220003598بشرىاحمد سليمان الطعمه690610206913

التقاني 

الصناعي

1900معلم حرفةوزارة التربيةالال63.4620200تقنيات كهربائية

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-22حمص04170048110فاطمةأيمان عبد الرحمن العبيد690710206914
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-29حمص04230016279تاجانرهف نايف اليوسف690810206915

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-06حمص04120064837غاداهبه علي صافتلي690910206916
المعهد معهد2000-02-07حمص04140047145سفيرهريم عابد عباس691010206917

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال74.1720210

وزارة االتصاالت نعمال154.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-02-01حمص04040033388مطيعهفاتن محمد موسى691110206918

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-14حمص04220028765ربيحهوسام علي ربيع691210206919

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120035915سميرهسمر ياسر خضور691310206920

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1985-01-01حمص04020018309ابتسام بدوروعد رشيد محمود691410206921

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال73.3520050المساحة

المعدنية

مساعد فني وزارة النقل37فني

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

314

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-04حمص04060029138ميسهرهف مرهج شعار691510206922

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-13الالذقية06150014462صديقهريم بسام ضاهر691610206923

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-10حمص04150026417املدارين سليمان يزبك691710206924

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1993-01-14حمص04140044081زين الدار محمدوئام منيف ناصر691810206925

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.8420130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04170010450خضرهسميه محمد الديك691910206926
وزارة االتصاالت النعم1787.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-21طرطوس10270019108صفاءحال هيثم عمران692010206927

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2453.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-25حمص04020000301ثرياوفاء ابراهيم هرموش692110206928

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-25حمص04170043602ختامعمار حسن حيده692210206929
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20حمص04040033205وهيبهديمه نجم احمد692310206930

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2002-01-04حمص04010452183عبيررغد احمد احسان الملوحي692410206931

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال74.3820210تقنيات إلكترونية

وزارة الشؤون الال169.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-04-17حمص04010202532نوالريم راتب خرفان692510206932

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2244.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-11حمص04010795529نسيبههبه خضر اليوسف692610206933

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1998-08-20حماه05170030881عبيرهند ناصر اسماعيل692710206934

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال72.5720190

وزارة التعليم العالي الال1840.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-07حمص04060021104منىيارا محمد حميده692810206935

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1804.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04011137383فضهرشا احمد الجهنه692910206936

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال299.0019990كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-11-25حمص04140037389بسمامنال احمد بالل693010206937

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 1018فني كهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة االقتصاد الال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-23حمص04140014878نجاحهناء راجح سلوم693110206938

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال121.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-03-14حمص04010107392هويدهغانيه ابراهيم الحوراني693210206939

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1986-02-17حمص04200032210مديحه العاشورثناء قاسم الحسن693310206940

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال64.0720080إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 1053محلل بيانات

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

83عامل حاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1354.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010449801نبالكريستين محمد السليم693410206941
وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3043.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-09حمص04220021991ليدياوعد محسن الحوراني693510206942

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

1019مستثمر حاسوب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-20حمص04030019556امينهدارين محمد خضور693610206943

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-25حمص04030056305فوزيهتماضر محمود عبد الفتاح693710206944

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حمص04030019698امينهسحر محمد خضور693810206945

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-09-20حمص04090013385فدوىمريم خالد األركي693910206946

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال63.5820210

المعهد معهد1993-01-22حمص04010954563مريمنزهه سليمان العزو العبيد694010206947

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.1820130

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال130.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-04-20حمص04120011047بديعهسمر مصطفى عباس694110206948

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1762.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04080012822سميرهنورا سامي الخضر694210206949

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-05حمص04020037641امينهاسامه عبد الكريم العلي694310206950

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1695.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02حمص04030075512بسيمهحيدره عقل اليوسف694410206951

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 320عامل فرزوزارة الصناعة127

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة النعم2756.0020210ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية2002-01-01حمص04010178899خانمأحمد عبد اللطيف قرا خالد694510206952

المعدنية

1020عامل مهني

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2462.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-08-22حمص04230012348خولهرمزيه آصف الخليل694610206953
وزارة التعليم العالي الال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15حمص04050002859سميرهمنار ياسر الحسن694710206954

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04220070318نداءبتول رئيف االبراهيم694810206955

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.9720200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1892معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

المعهد معهد1999-06-15حمص04010959692سحر االبراهيمعفراء نادر شحود694910206956

التقاني 

الصحي

1002فني مخبروزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.9820210مخابر

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1738.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-14حمص04230061992خولهسالي آصف الخليل695010206957
وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال4053.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-04-17حماه05010508033كوكببثينه هيثم الحسين695110206958

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حمص04140008650سيفهمحمد جاسم حسين695210206959

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-06-07حلب02010110737سميةريم أيمن السقا695310206960

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 310أمين مستودعوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال71.8220180مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد الال150.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-11حمص04120082656سهامطيف احمد صارم695410206961

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1998-02-17حمص04020077853علياياسمين بدر ديب695510206962

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال81.4020180محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

310أمين مستودعوزارة الصناعة28

وزارة االتصاالت الال2244.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-17حمص04010755806ماجدهرلى ياسر محمود695610206963

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-06حمص04170011569حليمةهدى محمد الدالي695710206964
وزارة االتصاالت الال147.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-10حمص04010091998غادهصفاء محمد المرعي695810206965

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-24حمص04030061167صبحيهرنا يوسف االبراهيم695910206966
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-03درعا12100053021سلمىحنان سمير الحسن696010206967
المعهد معهد2000-10-07حمص04140018893فاطمهحياة عصام هاشم696110206968

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1898معلم حرفةوزارة التربيةالال66.4920200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد2001-09-09حمص04010827884مانيانور طالب محمود696210206969

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال68.8820210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية والصرف

494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة29

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال121.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1972-02-06حمص04010043270سميرهعبير جمعه صالح696310206970
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1409.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-26حمص04010489298رائدههديل ذو الفقار اليوسف696410206971

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال152.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-11حمص04030039371نظميهفاديه يوسف ديوب696510206972

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال120.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-26حمص04020074853زكوهفراس تركي عوده696610206973

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-11-01حمص04010008621سميرهماري يوسف زمام696710206974

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.2820150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-14حمص04010692565حياةغدير عبد المجيد العثمان696810206975

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال295.0020120كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-06-20حمص04020014108احالمعلي منصور ناصر696910206976

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة269فني كهرباء

صيانة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء329

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-01حمص04140024044تركيهنضال محمد هرموش697010206977
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال109.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-20حمص04010875133عزيزهمنال علي خلوف697110206978

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1985-12-28حمص04010779629منيفهسلوى ابراهيم العيسى697210206979

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال79.9520050

231كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04120063077اسمهان ونوسرنيم مالك محمد697310206980
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-11حمص05170036239نوفهوعد حسن ناصر697410206981

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال246.0020082كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-04-21حمص04010349041سهاميوسف عبدالكريم علي697510206982

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311

وزارة االدارة الال161.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-08-10حماه05040018150خشيفهسليمان محمد باال697610206983

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة 21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال290.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-01حمص04030061392ربيحهايمن يونس العيسى697710206984

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-07حمص04011214682احالمدلع وائل الرضوان697810206985

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-01-01حمص04010591806سهامزينه نشوان عبدالدايم697910206986

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط 307عامل فنيوزارة الصناعةالال87.1820210كهرباء

والثروة المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

102رئيس وردية

وزارة االتصاالت الال1761.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-30حمص04120063284فاطمهديانا احمد مرعي698010206987

والتقانة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2171.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-01الالذقية06120012606عفاف عليبشرى محمد محمود698110206988

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1855.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-16حمص04010216290فائزهفادي نادر طعمه698210206989

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2442.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-28الالذقية06100047007ثناءميداء محمد صالح698310206990

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1979-06-12حمص04050025166علياتيسير صالح الحسن698410206991

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.4020000مخابر

المعهد معهد1989-09-01حماه05050179412حلوهريهام علي محمد698510206992

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال67.5420090

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التجارة الال342.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-01حمص04220057300مريم الصالحخوله مصطفى الفاضل698610206993

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد2000-09-26حمص04080016352سهيلهرهام صديف العلي698710206994

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال70.7420200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-15حمص04190016134جورجيتديانا موسى الحداد698810206995
وزارة االتصاالت 240كاتب ضبطوزارة العدلالال2289.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-26طرطوس04030086854ريمهصفاء ياسين معروف698910206996

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال219.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04220007202عبيرعلي سليمان شدود699010206997

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2169.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04010349053سهامشذى عبد الكريم علي699110206998

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حمص04220057342خديجهوعد صالح الصالح699210206999

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-06-20حمص04120065855نسرينسوسن اسعد االسعد699310207000

التقاني 

الهندسي

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.9620210نقل ومواصالت

وزارة التعليم العالي الال2325.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-17حمص05170030920مفيدهعلياء عبد اللطيف ناصر699410207001

والبحث العلمي

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1991-09-09حمص04010587806فضهمحمد احمد الجهنه699510207002

والتمديدات

وزارة التجارة الال281.0020116

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل لحام وزارة الصناعة266فني خراطة

كهرباء  و 

أوكسجين

وزارة التجارة 324

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة التعليم العالي الال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-29حماه05170039049امالرئيفه انور اسمر699610207003

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10حمص04010427042نجودريم عارف األحمد699710207004

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال188.0020125علميثانوية عامةثانوية1994-06-02حمص04010904736روضهحسين عدنان السليمان699810207005

االجتماعية والعمل

320عامل فرزوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-13حماه05170036208اميمهمريم ايمن محمد699910207006

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-04حمص04010158136عواطفهبه عبد الهادي ابراهيم700010207007
المعهد معهد2001-01-03حمص04020054277غادهحال سالم السالم700110207008

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.3420200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-19حمص04011172320وفاءياسمين وائل حسن700210207009

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1723.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04190050674منالسالم احمد الشدود700310207010

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2098.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-06حمص04140003549عفافرسل عبد الرزاق علي700410207011

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-02-18حمص04180023138ساره اتوزبيرصبا عبد الحكيم اتوزبير700510207012

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.7620200أشعة

وزارة التعليم العالي الال2359.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-09حمص04010410079هيامضحى علي العلي700610207013

والبحث العلمي

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-11حمص04150004234ابتسامبثينه نظير علي700710207014

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2132.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-04طرطوس10160070789الينا يوسفرهف حسين منصور700810207015

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1996-05-01حمص04170036856عمادهريم سامر علوان700910207016

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 226كاتب ضبطوزارة العدل227كاتب ضبطوزارة العدلالال81.3520170

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال175.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-23حمص04010807208ابتسامراميا نزار محفوض701010207017

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-07حمص04030025882هندشيرين محمد اليونس701110207018
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01حمص04120051891محاكمأيه يوسف شقوف701210207019
المعهد معهد1996-04-06حمص12140014216نابغهوعد محمد رفعت الديري701310207020

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحة335مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.5020200أشعة

آية عبد الرزاق الجمعه 701410207021

حديد

وزارة التعليم العالي الال1517.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04180018227شعيله

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01حمص04130011197نائلهاليسيا فوزي عبدوش701510207022
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10حمص04220000282حسنهسالم حسن الجمعه701610207023

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد نعمال1941.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01حمص04030045949املحنان يوسف العلي701710207024

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1992-07-30حمص04010188204فاطمهمها راتب شمعه701810207025

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.2120150

وزارة الشؤون الال2131.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160033688رمزيه عليماري كمال نجمه701910207026

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-05حمص04180036812مريمكنانة رمضان الحسين702010207027

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1528.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03حمص04040025950نادياايه محمد نجم702110207028

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-20حمص04010206330كهرمانكوثر قصي غالي702210207029

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20حمص04120082591زبيدهناريمان يوسف عبد هللا702310207030

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-01حمص04150005119غادهجون نعيم جريج702410207031

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.2920210صيدلة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-20حمص04230008754آمالديما جودت أبو ورده702510207032

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-28حمص04120016689خديجهشماء احمد االحمد702610207033
وزارة الشؤون الال2346.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10160033687رمزيه عليروعه كمال نجمه702710207034

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1278.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04060023907صباحمريم عبد العزيز اليوسف702810207035

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-04حمص04140046843منيرهغاليه محمد سليمان702910207036
وزارة االقتصاد الال1579.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-28حمص04020014565مريمرنيم حسين كاظم703010207037

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1988-01-01حمص04170005944سمر العابدمحمد احمد شريتح703110207038

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1899معلم حرفةوزارة التربيةالال63.4620090تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم العالي الال1441.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-10حمص04040034262عائدهديمه توفيق درغام703210207039

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-01حمص04010924916نازكروال عبد هللا الجوجه703310207040

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1991-07-01حمص04010942952زاهيهعباس سمير الموسى703410207041

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال72.1620130مطعم ومنهل

وزارة الشؤون الال2626.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-28حماه05170018288سناءزينب صالح محرز703510207042

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2470.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04150032694بسيمه حسينبراءه غصوب المصطفى703610207043

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020121أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04030033233امالميالد فيصل الحمود703710207044
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1583.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-30حمص04220067036ملكهبتول عيسى السليمان703810207045

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-03حمص04010045716منىرهف عبد الرزاق العليوي703910207046
وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال282.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-08حمص04010683884رابيافداء محمد ونوس704010207047

الداخلية وحماية 

المستهلك

262محاسب مواد

المعهد معهد1999-01-01حمص04010056788تركيههبه ابراهيم العموري704110207048

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.6220180صيدلة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-17حمص04060047734سهيلهحال اسعد الخضور704210207049
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1575.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-30حمص04011132586فداءلجين نزيه سلمانو704310207050

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1937.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-08-31حماه05170013547برنديتروان ايمن علي704410207051

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

397 من 211صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1991-01-31حمص04200002665آسيا بهاء الدينليندا عبد الرحمن السويد704510207052

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة االقتصاد الال70.3920120إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 1053محلل بيانات

والثروة المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

83عامل حاسب

وزارة االتصاالت الال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06حمص04030069028سعدا الموسىختام علي غانم704610207053

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20حمص04020032188يسرىفاتن عماد الدين الدرويش704710207054
وزارة الموارد الال2205.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04010433641منىغزل نديم حسين704810207055

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04030033234نهادباسل سليمان الحمود704910207056

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-08حمص04060006810كريمهسالف حسين حسين705010207057
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1914.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04220055625دعد خلفمحسن مختار الخلف705110207058
المعهد معهد1998-01-01حمص04220030645املسعده رياض العيسى705210207059

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.1620190صيدلة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04030001992مهاهبه عبدالكريم شحود705310207060

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال162.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04060021473سهاملورا دياب الدرويش705410207061

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-06-20حماه05170018098سهام صبرهسماح منجز سليمان705510207062

التقاني 

الصحي

1003فني تخديروزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة325مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.9420150تخدير

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10حمص04230016312محاسنعلي حسن القطيش705610207063

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1544.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس10230003230صباحليال شكيب هزيم705710207064

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2232.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010458810زينبنور الهدى توفيق األحمد705810207065

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1251.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10حمص04220001414ديماروان احمد الخضور705910207066

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-06-15حمص04190074906نيوفعبدهللا حسن بكار706010207067

التقاني 

الصناعي

1913معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربيةالال78.9820192ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120031140ذينهسحر محمود سمعون706110207068

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال148.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-29حمص04030001541تركيهنسرين عبدو العيسى706210207069

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-20حمص04010769622ضحوكهيثم منير ابراهيم آغا706310207070
وزارة االتصاالت الال1364.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-18حمص04230012916افتكارسها حسين المصطفى706410207071

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-11-25حمص04150036013ابتسام عموريرهف عيسى محرز706510207072

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.1620210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

المعهد معهد1997-04-20حمص04060008603مريمعالء عيسى السليمان706610207073

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربيةالال72.8920190ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-18حمص14040070240حياهمها فاخر سلمان706710207074

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 316عامل تقطيروزارة الصناعةالال2735.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-05-25حمص04060006491منيفهمحمد تركي الحمود706810207075

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

318عامل طبخوزارة الصناعة127

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1383.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-25حمص04060032048سهيلهخضر اسعد خضور706910207076

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06200035237آسياهبه علي ديب707010207077
وزارة االقتصاد الال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حمص04040002775مجدولينوالء بسيم شبيب707110207078

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04180049796انتصارعربيه رضوان نبهان707210207079
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2370.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10حمص04010508112نهادروال سيف الدين قزق707310207080

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-01-01حمص04180089147حمدهغيداء محمود الديب707410207081

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال86.5320210

وزارة االتصاالت نعمال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04030028979سنيورهرال شعبان ديوب االبراهيم707510207082

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10حمص04230015636غادهمروه سيف الديب707610207083

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال151.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-01حمص04010019928قمرهصبا علي تجور707710207084

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الموارد الال284.0020109حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1992-08-01حمص04120067426نوريهابراهيم خليل احمد707810207085

المائية

وزارة الموارد 1550مراقب ورشة صيانة

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1549

الداخلية وحماية 

المستهلك

275فني حدادة ولحام

المعهد معهد1992-01-01حمص04010904692نجاةليليان شعبان الشعبان707910207086

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال72.7420140

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

المعهد معهد1990-03-27حمص04010107403نهادلمى علي حوراني708010207087

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال74.1520100

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة النفط والثروة الال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04220029815نورهانأمل رستم رستم708110207088

المعدنية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2540.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-24حمص14040012393عفراءيمار مكزون الشمالي708210207089

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال307.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-09-01حمص04140019822فاطمه ابراهيممرام رفيق خضور708310207090

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-06حمص04180021647عيشهامل عبد الحليم الضحيك708410207091

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-01حمص04120022452فاطمهنور وليد حداد708510207092

التقاني 

الصحي

338مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.6820210صيدلة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-10حمص04010816981مجيدههبه جهاد الزمتلي708610207093

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-15حمص04190049200لطيفهافراح راشد السليمان708710207094

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال191.0020103علميثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04030013498ضحوهخضر رمضان السليمان708810207095

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

روان احمد اسماعيل 708910207096

الخليل

المعهد معهد1996-01-20حماه05010533760سوسن

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال68.4720210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال119.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04010457274فروسينادموع مصطفى صالح709010207097

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-25حمص04180010406مرحمروه أمين النعسان709110207098

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1663.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-19حمص04180075568عفيفهآيه غازي العثمان709210207099

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2517.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-01حمص04010020014سورياأميمه خضر المسعود709310207100

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال172.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-12-01حمص04210003617دنيامريم عيد مطلق709410207101

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 12جندي إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة 15جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04010936725ربيحهنور عبد الباري حمزه709510207102

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-04-01حمص04120102658مريمعلي محرز العبود709610207103

التقاني 

الصناعي

1883معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال64.9820190تحكم آلي

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04010392708نهلهبنان مصطفى ادريس709710207104

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-02حمص04140053860بشرى سالمنورا محمد خضر709810207105

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1678.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-31حمص04030021377ميساءهيا عاصم الطراف709910207106

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال135.0020040علميثانوية عامةثانوية1983-04-10حمص04190057604وجيهادارين علي الحسين710010207107

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1993-10-06حمص04010001711دالللبنة كاسر السليمان710110207108

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال74.1520170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التعليم العالي الال1491.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04190155697رويدهليليان يوسف قوجه710210207109

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-23حمص04010741296سرابمرح علي نيصافي710310207110
المعهد معهد1998-07-09حمص04220042633نصرهنسيم محمد السيد710410207111

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.9220191إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2308.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02حمص04220029684فايزهمحمد يونس الخضور710510207112
صفاء عبد القادر الحاج 710610207113

قدور

وزارة الشؤون الال167.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-07-02إدلب07110078275آمنة

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال154.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04170010251أملوفاء نايف خطاب710710207114

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة النفط والثروة الال1409.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حمص04030044074سوالف االسماعيلرهام محمد الشاعر710810207115

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-15حمص04120095543نوفمنال صالح خزنه710910207116
المعهد معهد1983-04-07حمص04010621862غصونعبير عبدالحفيظ بدر711010207117

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال84.8120050

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الشؤون الال2328.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-22دمشق01030076557الهامسوزان علي الكردي711110207118

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1006.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04140017081نوميسرؤى بسام سليمان711210207119
وزارة التعليم العالي الال1812.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-08حمص04030109052نجاحسونيا مفيد العلي711310207120

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

المعهد معهد1991-10-03حمص04010494297ماريهمنار حسين صقر711410207121

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال90.7320130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1774.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-26حمص04180055899خوله االحدبخديجه حمدو سراقبي711510207122

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-10حمص04140025402منىنهى فيصل هرموش711610207123

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2455.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-25دمشق01030076592الهامحنان علي الكردي711710207124

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15حمص04030015987نافلهكاترين وفيق العلي711810207125

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04040010461سندسلؤي أسد عمار711910207126

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2002-01-01حمص04040021327غيداءهديل وفيق خليل712010207127

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 1888معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال69.0920210

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص04010754256نوالنور حسن شاهين712110207128
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة232كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص04200028226الهامفاطمة محمود حمود712210207129
وزارة التعليم العالي النعم2192.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-02حمص04030025831فداءساندرا فرزات حرفوش712310207130

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1989-01-01حمص04010019269ميساءرشا غازي العباس712410207131

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.3920080

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التجارة الال3055.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-10-23حمص04010404661اميرهشذى سمير ايوب712510207132

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

وزارة االتصاالت 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال147.0019960علميثانوية عامةثانوية1975-03-15حمص04020008851صبحيهفاطمه علي الحاج احمد712610207133

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال269.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-25حمص04150021887جميلهأحمد علي سليمان712710207134

وزارة التعليم العالي الال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01طرطوس10160042502ميساءلما محمود عيد712810207135

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة الال133.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-09-16حمص04140017071حفيظهسلمى اسعد سليمان712910207136

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

المعهد معهد1986-01-01حمص04010816996نجيبهياسمين شعبان الزمتلي713010207137

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.7220060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-13حمص04010457630غصوننور أغيد العباس713110207138
وزارة التجارة الال3025.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-24حمص04010404695اميرهبسمه سمير ايوب713210207139

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-30حمص04010741341سرابليان علي نيصافي713310207140
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-11حمص10230023345سكينهسوزان بدر عساف713410207141
عزيزه شعبان ديوب 713510207142

االبراهيم

وزارة االتصاالت الال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص04030029011سنيوره

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1992-03-21حمص04080036960نديمهمرام نعيم الموسى713610207143

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.8020140إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2482.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010279967اميمهرزان آصف محمد713710207144
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-22حمص04120062988جميلهاماني حسن قشم713810207145

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

ماجده عبد الرحمن 713910207146

الرحمون

وزارة التعليم العالي الال1992.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04حمص04010816046رحمه

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي نعمال2317.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-02حمص04220072971داللرهف عيسى معروف714010207147

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2379.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-14حمص04220039599حياههدى سليمان علوش714110207148

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2276.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-19حمص04220032857أسمهانيارا مهنا االبراهيم714210207149

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1884.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-24حمص04050038960دارين الصالحروان ناصر السليمان714310207150

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2521.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-11-01حمص04140025464منىعلي فيصل هرموش714410207151

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-06حمص04060004410روزهعفراء عدنان الدوريش714510207152

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1627.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-09حمص04020014566مريمزينب حسين كاظم714610207153

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال112.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-10حماه05170040031مريمغزالن محمد الصالح714710207154
وزارة االتصاالت الال344.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-01حمص04170083500تركيهريم أحمد الحمد714810207155

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01القنيطرة14040070670داللزينب صالح بدر714910207156
وزارة االتصاالت الال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حمص11010306663روزهامل ابراهيم القاسم715010207157

والتقانة

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1995-05-29حمص04190105865رسميهامير خضر االبراهيم715110207158

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0420173ميكانيك مركبات

براءه محمد امجد حسين 715210207159

اغا

المعهد معهد2000-05-15حمص04010930423ميساء

التقاني 

الصناعي

1879معلم حرفةوزارة التربية1874معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربيةالال67.7720210تقنيات إلكترونية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08حمص04220051054بديعه سالمهغانيه حاتم سالمه715310207160
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1601.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-03حمص04010266359امينهرامي يوسف درغام715410207161

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1353.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030060572جانيتبتول راضي اإلسماعيل715510207162

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

235كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2362.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-16حمص04010396713هندهيفاء اسماعيل الحسن715610207163
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1737.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04220071152بديعهنوار حاتم سالمه715710207164

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1992-02-10حمص04190104230زهريهريم حسن العلي715810207165

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.5920160إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-14حمص04190059940نزههفتحيه علي حمدان715910207166
المعهد معهد1999-10-15حمص04190105858مريمماري صادق االبراهيم716010207167

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال66.7020200

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010144264اميرهفائده محمود االحمد716110207168

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3195.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-07حمص04140045155نيروزخيال حمزه خضور716210207169

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1018فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم العالي الال2655.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-20حمص04180032146حمدهفلاير محمود الديب716310207170

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04190124404فلايرلورين احمد العلي716410207171

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-03حمص04220034460نادياوسام حسن األحمد716510207172
وزارة النفط 240كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-20حمص04050027086كوثرنغم محمد حبيجان716610207173

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1232.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04220016149ميساءحال علي معروف716710207174
المعهد معهد2001-04-24حمص04080016044ريمجعفر عالء االحمد716810207175

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربيةالال71.2520210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

المعهد معهد2000-01-01حمص04140037098سميحهآيه عيسى بدور716910207176

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.6420210إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االقتصاد الال1488.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04011017759سناءخالد احمد الشيخ717010207177

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-17حمص04220057218شيحهمفيده بدر جاويش717110207178

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04010128692نسرينمالك عيسى المحمود717210207179

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-10حماه05100049227كرديهرفيدا محمد الحسن717310207180
وزارة التعليم العالي الال1686.0020180علميثانوية عامةثانوية1997-09-28حمص04180089146حمدهآالء محمود الديب717410207181

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-10حمص04190036623وجيهارشا نصر السح717510207182

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال314.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-10-06حمص04220053037سحابشذى طالب الجمال717610207183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-09-18حمص06100012676يمناريم محمد ديب717710207184

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال62.9420200

المحلية والبيئة

1887معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة الشؤون الال1566.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030006901نداءزينب عالء حميد717810207185

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04140016427لينارغدة محمد فياض717910207186

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-04-08حمص04011016311صباحعرين شاهين شاهين718010207187

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9820210مخابر

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-15حمص04050029827فاطمهاميره رفعت المحمد718110207188
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1290.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17الالذقية06100021247فداءليال اسكندر حماد718210207189
المعهد معهد1982-01-23حمص04010284756بهيجهرشا عبدالحفيظ رسالن718310207190

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال77.5420030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-20حمص04220083448حكممايا ايمن العقده718410207191

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال1304.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حمص04220005206شهرزادنور عبد الكريم العقده718510207192

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 18محاسب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2168.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030006845نداءريم عالء حميد718610207193

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حمص04230014590ميادهرودينه حسان الخضور718710207194
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04120074386خديجه شحودنيرمين احمد العلي718810207195

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

تيماء سمير الحسوني 718910207196

القصاب

المعهد معهد2001-01-01حمص04110026055ابتسام

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.6820210مخابر

وزارة التعليم العالي الال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04080010279نعيمهرشا بدر فنتور719010207197

والبحث العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي النعم1918.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-11حمص04220072599ريموجد سامر الصالح719110207198

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1999-10-26حماه05150077481زينبهال ابراهيم خضور719210207199

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال66.0720210

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2443.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-06حمص05180016197نجيبهريم طالل احمد719310207200

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01حمص04190016924سهاموالء رياض ادريس719410207201

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1993-10-09طرطوس10170036084هندهال عادل طويل719510207202

التقاني 

الصحي

328مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.5520130تخدير

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010513271فاطمهعال غسان ابراهيم719610207203

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-01-31حمص04011015736ريوفضحى محمد عفيف الشعار719710207204

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال71.0920200مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 310أمين مستودعوزارة الصناعة124كاتب

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-21حمص04190017023سهامريم رياض ادريس719810207205

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال146.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-07-25حمص04020041453بسيمهوسام علي العلي719910207206

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-10حمص04220053075نهادرجوى بهجت العلي720010207207

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-26حمص04030031215حسناسوسن علي الوعري720110207208

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2567.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-12حمص04010416275الهامايفانا محمد الحسين720210207209

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال166.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04010387421حلوهلما رمضان االبراهيم720310207210

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04060017685سميرهتغريد مالك قاسم720410207211

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-08-21حمص04010917905ناديابشرى نواف الخالد720510207212

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال68.1020200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

المعهد معهد2000-08-17حمص04010160402راميابتول علي المحمود720610207213

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال66.0420210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1784.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-14حمص04010750027اكتمالروان ماجد حسن720710207214

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1983-10-21حمص04010580503هندروال محمد اليوسف720810207215

زراعية

وزارة التجارة الال1061.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت النعم1877.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-25حمص04020058187اسمهانتيماء عدنان المصنف720910207216

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-17حمص04010936713هناديالهام حكم عرابي721010207217
وزارة التعليم العالي الال1991.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-20حمص10110032540رويدةرزان منذر سلطانة721110207218

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-04حمص04010953761نعيمهدعاء محمود العباس721210207219

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2131.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04010666098كفاقمر اسامه حسون النجار721310207220

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-16حمص04030007435عليااالء سليمان حامض721410207221

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

رفيف حميد الرمضون 721510207222

هالل

وزارة التعليم العالي الال2900.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04050028802حميده الخليف

والبحث العلمي

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1980-10-05حمص04220034238اميرةفادية محمد القواص721610207223

التقاني 

الصحي

308مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.0820010مخابر

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2464.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010936727ربيحههبه عبد الباري حمزه721710207224

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20حمص04010495254سهامنور عبد الكريم رفاعي721810207225
230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04020056495رحابجلنار حكمت الكشك721910207226
وزارة التعليم العالي الال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-15حماه05170026902سعدهرنا سلمان ابراهيم722010207227

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-17حمص04010201485رندةردينة خضير المنشف722110207228

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.5020170مخابر

وزارة التعليم العالي الال1562.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-19حمص04130015055كولديساندرا نافذ االبراهيم722210207229

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال162.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-02حمص04040005665ندوه موسىفيروز ديب غريب722310207230

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة األشغال الال3046.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2001-10-02حمص04010150873مريميازد حسن العلي722410207231

العامة واإلسكان

وزارة األشغال 1035مدرب طاقة شمسية

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام

وزارة الموارد 1033

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-10-03حمص04010540710بحريهندى احمد االبراهيم722510207232

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1466.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04170068426فايزهسهام هيثم العز الدين722610207233

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-08-05حمص04190104022نهالريم حيدر االيوب722710207234

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال69.9720180

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التعليم العالي الال1987.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-21حمص04010029910ليلىأروى يونس حمدان722810207235

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-17حمص04220005211نبالريم زهير العقده722910207236

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2000-09-09حماه05150116996سهامنغم احمد العباس723010207237

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال71.2420210

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-28حمص04180046171حليمهوصال عقل خلف723110207238

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-08-20حمص04011148722منىسجى فاروق وزير723210207239

التقاني 

التجاري

311أمين صندوقوزارة الصناعة493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاعالال70.4720210محاسبة

عامل مهني وزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3189.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-05حمص04120109803فاطمهشيماء عبد الباسط شنو723310207240

درجة أولى

عامل مهني وزارة الكهرباء1081

درجة أولى

1076

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1369.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-24حمص04010463336سعادمها محمد قزق723410207241
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال250.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-10حماه05110085828خديجهصباح خالد العليوي723510207242

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال250.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-01حمص04140008826هنديهلجينه محمد داوود723610207243

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة االتصاالت الال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04140032041سميرهديمه علي عبود723710207244

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20حمص04010076565شمسهفاطمه علي اليوسف723810207245

والتقانة

238كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-01-01حمص04130041812رزيقهباسل جهاد سليم723910207246

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1898معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0720150تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

عامل لف وزارة الصناعة337

المحركات

335

وزارة االتصاالت الال2439.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-08-09حمص04010576765ليلىنغم محسن ابراهيم724010207247

والتقانة

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-05حماه05170009784نهاداملين صالح ابراهيم724110207248

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1997.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-07حمص04010106823منيرهرشه ناصر عيد724210207249

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال169.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15حمص04030000580بديعهنداء مكائل الحمود724310207250

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حمص04220030569سمرثراء سرحان العيسى724410207251

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال174.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-08-05حمص04180012880سارهرجاء خالد الجمعه724510207252

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االدارة الال1968.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-07حمص04140004227زهرهلوتس عيسى محمود724610207253

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 21محاسب

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال299.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-01-25حمص04220039481نداءديم رئيف االبراهيم724710207254

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020137أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-19حمص04010869785نوالانور مصطفى علي724810207255

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1992-06-16حمص04010449009منىياسمين يوسف معروف724910207256

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال63.6020150

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120059208سميرهرنا يوسف العلي725010207257

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حمص04080035164نجاحبراءه نظير الشيني725110207258

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-01-02حمص04010754226نوالايهاب حسن شاهين725210207259

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاع1878معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8320140تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة االتصاالت الال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20حمص04030034957ابتسامنسرين محمد الكاسوح725310207260

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية2000-07-06حمص04011161287مجيدههازار كاسر العليان725410207261

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3588.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-12حمص04130057980فاطمهمايا نادر العلي725510207262

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال117.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-08-30حمص04060008223سهامفيروز سلمان محمد725610207263

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية2003-06-18حمص04010123167ماالمرح يحيى داهود725710207264

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3714.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-09حمص04010002420هياميارا عبد الهادي عباس725810207265

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2545.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-17حمص04230011189قمردياال صالح العلي725910207266

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال306.0020129ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-01-01حمص04070019989عفيفهمحمد عماد شبلخ726010207267

المائية

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1074عامل مهنيوزارة الكهرباء1556مراقب ورشة صيانة

وزارة االتصاالت الال1409.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص05050127174سمرمرح أسد العيسى726110207268

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال135.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-02-22الالذقية06040004329سكينهرزان كمال حمدان726210207269

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االدارة الال1869.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140037080سميحهاالء عيسى بدور726310207270

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 20جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-12حمص05070022997ماجدهرؤى مصطفى ناصيف726410207271

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29حمص04030031709سعده الجانيمريم علي الحسن726510207272

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1982-01-13حماه04130055590فهميهسلمى عبده صالح726610207273

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.3620030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

فاطمه أحمد اسماعيل 726710207274

الخليل

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-11حمص04010029473نزهه

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-26حمص04010386984هناءسالفه أحمد حسين726810207275
المعهد معهد1998-04-30حمص04010039436لميههدى محمد الطحان726910207276

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة الال72.3320190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االتصاالت الال2130.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-19حمص04011148713سميحهنوار مهند السطاحي727010207277

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2326.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-23حمص06200083041منالريتا بدر محمد727110207278
ثانوية ثانوية1980-03-14حمص04080012832نهادسميره مصطفى العبود727210207279

زراعية

وزارة التجارة الال871.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-21الالذقية06040005569عفافسمر بديع حمدان727310207280

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1783.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-27حمص04010229991املهناء ابراهيم شناني727410207281

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-13حمص04030032304عدن الخضرماجده غسان سعود727510207282

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1417.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04230004275مديحهمرح رمضان حمود727610207283

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-25حمص05190013390نوفاسناء محمد اسعد727710207284

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-03-08حمص04010039414لميهنهاد محمد الطحان727810207285

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.4420160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال2968.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-04-01حمص04010989739نوررؤى عمار عباره727910207286

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 268فني طحن

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال2472.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-01حمص04230000430نيوفمريم غسان صبح728010207287

والتقانة

316عامل تقطيروزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال2883.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-08حماه05100035100سعيدهحنان محسن شلهوم728110207288

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال271.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-07حمص04040028738زبيدهجميله علي زيدان728210207289

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-29طرطوس10240018231هندفرح صالح ناصيف728310207290

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2115.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04010315734سحرعبدالرحمن بسام الترك728410207291

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال171.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-21حمص04020040706نديمهمادلين منصور عباس728510207292

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1978-01-01حمص04070017027منيره كياليخلدون أمين الصالح728610207293

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.9219980

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال1542.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-25حمص04200021676مريمغزل بسام ابراهيم728710207294

والتقانة

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد نعمال125.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-02حمص04030025723منيرهروفيدا سليمان حرفوش728810207295

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2415.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-30حمص04220035656سمررهف محمد شعبان728910207296

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2607.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-23حمص04140043360انعامرنيم منذر سليمان729010207297

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-28حمص04140008729لميهسحر مهدي محمد729110207298

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال2881.0020210تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2003-06-01حمص04010989740نوررياض عمار عباره729210207299

صيانة

وزارة االدارة 329

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال347.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-03حمص04010836369امونهبه شاكر السقا729310207300

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حمص04230000030رمزيهسوزان علي جمال729410207301

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1857.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-24حمص05170022703منيفيغنوه موسى داده729510207302

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1942.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-10حمص04220019260غانديسونيا سمير بلول729610207303

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1294.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04180098593تركيهزهور سامر المحمد729710207304
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1524.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-10طرطوس10180004077مهاليندا شفيق حسن729810207305
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وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05030023526سفيرهمحاسن ابراهيم علي729910207306

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1596.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04010135404شاديهلمى خالد المحمد730010207307

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2225.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-05حمص04140026447نوفه النقريرنده محمد الحسين730110207308

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية1998-01-01حمص04010292314رندهفايزه محمد فواز مدور730210207309

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2981.0020190

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04220003966سهامسناء خليل الخليل730310207310

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-16حماه05170029549منيرهرنيم عبد اللطيف سرور730410207311

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04180045062تركيهمارسيل سامر المحمد730510207312
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1599.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04010600510حنان عودهراما بشار دبو730610207313

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال1617.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حمص04030039925يسرىهبه عماد الراعي730710207314

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1246.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-12حماه05170024623سحرريم حسان حالق730810207315

والبحث العلمي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2247.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-30حمص04080033385منىشروق محمد العبد العزيز730910207316
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2531.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-25القنيطرة14040081590نجاحهنادي عيد قاسم731010207317

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الالذقية06220031263فلايروسام حمدان وطفه731110207318
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2526.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-28حمص04220061624سوزانسوسن سهيل االستانبولي731210207319

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال2430.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140020389بديعهمرام محمود ابراهيم731310207320

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1913.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-28حمص04140032870بثينهبتول علي عباس731410207321

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20حمص04220041237سهامحنان خليل الخليل731510207322

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1426.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-10حمص04011193311انصافنغم منذر الحسين731610207323

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2159.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04140020568بديعهساره محمود ابراهيم731710207324

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال332.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-15حماه04120040068وجيههدارين عبد الكريم سالمه731810207325

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم 257بائع

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

وزارة االدارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1455.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-26حمص04040013177غادهمحمد سلمان خليل731910207326

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

وزارة االتصاالت الال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-04حمص04140020345بديعهغيداء محمود ابراهيم732010207327

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-31الرقة11010148474أملشذى أحمد البري732110207328

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-15حمص04030027361اسيامنار محمد هيفه732210207329
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04170079923مريمقمر أكرم بلول732310207330

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-14حمص04140009682بهيجه شماليمها منير شمالي732410207331
وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2519.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-15حماه05050131777صبحيهصفاء احمد مطر732510207332

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15حمص04010849321ابتسامهبة رياض علي732610207333
وزارة الشؤون الال2108.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-18حمص04010004075ثناءنور مفيد ريا732710207334

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1718.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور04170029611ايمانغفران محمد القاسم732810207335

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1928.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-09حمص04010659590لينههبة رامز رحيمه732910207336

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال214.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-09-07حمص04030014494امالصبا نديم ديب733010207337

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2130.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-09-18حمص04030027325اسيانور محمد هيفه733110207338

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال115.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1968-03-25حمص04010764010هدايهغانيا يحيى البريجاوي733210207339

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حمص04150032858اسعافصفاء عبد الكريم بركات733310207340

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةنعمال2288.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-17حمص04011109625نهلهزينب منصور االبراهيم733410207341

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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وزارة التعليم العالي الال1953.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04170015082آمنةمنى علي ناجية733510207342

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة 22محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04170108270امنه  عديهسلوى علي ناجيه733610207343
سوسن جمال الدين 733710207344

االبراهيم

وزارة التعليم العالي نعمال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-13حماه05040010378جمانه

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-09حمص04020016508خديجهزينب حسين زينو733810207345

والبحث العلمي

وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية2000-05-01حمص04220008494رفاهسوار غسان الفري733910207346

زراعية

وزارة التجارة نعمال3272.0020190ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-11حمص04040024151وحيده موسىسمر رزق سليمان734010207347

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال151.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-08حمص04030022402فاطمهرقية محسن عيد734110207348

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-27الالذقية04140016566ازدهارلما سلمان طيار734210207349

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 241كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حمص04070015704نبههلينا خالد العرندس734310207350

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2296.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010113320وسامشغف عماد العبد هللا734410207351

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-14طرطوس10170036066هند الحسنهيا عادل طويل734510207352

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-05حمص05190008814مهاهيام شفيق حسن734610207353
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04020026755صباحريم حسن معروف734710207354

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04030018612وصيفهوفاء فؤاد اليوسف734810207355
وزارة التعليم العالي الال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-26حمص04010941026صبحيهسعيد شهير كنعان734910207356

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

هنادي محمد المحمود 735010207357

البرق

وزارة االدارة الال275.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-16حمص04040033457هند

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 10جابي

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1621.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-07حمص04180072629تركيههدى محسن الناعم735110207358

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-26حمص04120057173رمزهعبير عبدالرحمن جابر735210207359
وزارة الشؤون الال150.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-25حمص04010813097اسماءايمان فهد قطيش735310207360

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-19حمص04020064614صبحيهسكينه عبدالرزاق االحمد735410207361

والبحث العلمي

وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حمص03140039644أمينهفاطمه عبد الرحمن عمر735510207362

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال143.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04040018804مهديهرحاب منصور ابراهيم735610207363

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-18حمص04030079276محاسنمحمد غسان خلودي735710207364
وزارة التعليم العالي الال2294.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-09دمشق10270000929ميمرح نضال حسن735810207365

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2526.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-24حماه05010196402هندهدى محمد المحمود البرق735910207366

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

234كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-17حماه05170041845سكيبهوسيم ناجد احمد736010207367
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-05حمص04010001534الهامصفا اكرم جعلوك736110207368
وزارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1746.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-10-12حمص04020008345صبحيهزينب عبد الرزاق األحمد736210207369

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01حماه05160041231بديعهميساء حسن عوينات736310207370

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-25حمص06010338798نبيله ديوبهبه مصطفى روجيه736410207371
وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2650.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-13حمص04150026142ميساء سليمانيونس احمد سليمان736510207372

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-20حمص04010386521منيفهاناهيد نزيه السكري736610207373

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

أمين مستودع وزارة الصناعةالال290.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-11-01طرطوس10160023080اميرهامال محمد محمد736710207374

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل278فني الكهرباء

كهربائي

311

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص05020108893فاطمهرهف نصر علي736810207375
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وزارة االتصاالت الال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-28حمص04100019622حبسهبشرى جرجس النعمه736910207376

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1455.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-21حمص05170013920فاتننغم تميم احمد737010207377

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال149.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-01-10حمص04080024390مريمعفاف دياب ديوب737110207378

والبحث العلمي

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال2086.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-10حمص04040012923منيفهمايا هيثم خضور737210207379

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2046.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01حمص04150018671فاطمه حسنحسين علي حسن737310207380

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-17حمص04010001070حليمهتهاني بدر االحمد737410207381

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1902.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04120025560منيرهخضره خالد بيوض737510207382

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2098.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-16حماه05090001876فلايرلمى اسد حمدي737610207383

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1704.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-30حمص04010898575انصافالهام محمد الخالد مراد737710207384

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال143.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حمص04150001383صباحوائل محمد مسعود737810207385

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص05170014512شاميهنداء عبد الهادي محمود737910207386

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2395.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-14طرطوس10270005698هاله مرشدمرام جواد موسى738010207387

والتقانة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-05حمص04030072159رجوهمنى رفعت دوم738110207388
وزارة التعليم العالي الال2035.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04020015957اتحادانعام محمد الخليل738210207389

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-19حمص04010157919منىايفان سمير الرضوان738310207390
وزارة التعليم العالي الال2020.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص14040091927ردينهروان بدر سلمان738410207391

والبحث العلمي

51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال275.00200110ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-01-01حمص04150026447سعداشادي مالك يزيك738510207392

المعدنية

عامل صيانة وزارة الصناعة1022فني ميكانيك

اآلليات

وزارة التجارة 331

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-30حمص04030057649نجوىلجين راسم الحلو738610207393
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-14حمص04030022880سعادهبه محمود ابراهيم738710207394

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال2667.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04150015301سعادنوار احمد عبدو738810207395

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-10حمص04220058214ديانا الزرزوراريج توفيق عباس738910207396
وزارة االقتصاد الال144.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-18حمص04010427202غفرانعلي محمد األحمد739010207397

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10حمص04120022669امينةقمر خالد السايس739110207398

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-05حمص04150000819نجودحنان فؤاد زريبي739210207399
234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17حمص04190045210رويدهرنيم احمد الصالح739310207400
وزارة التعليم العالي الال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-24حمص04030058448عزيزهراما محمد العبود739410207401

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-25حمص04060033985سهامسوزان صالح شادود739510207402

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-08حماه05150088712نبيهةصبا خضر جمعه739610207403
وزارة االتصاالت الال2045.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-30حمص04220067543مريم علوشزينب علي طه739710207404

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04010411202وفاءهيا عيسى عروق739810207405
وزارة الشؤون الال1872.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-12حمص04040008026فاطمهوالده محمود ابراهيم739910207406

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1938.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150000858يسرىرنيم جمال زريبي740010207407

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2679.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-11حمص14040081294ردينهرنيم بدر سلمان740110207408

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال2206.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-10حمص04150014262الماظهغنوه حسين محمود740210207409

المحلية والبيئة

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص05030029009شمسةايمان حسين الحسين740310207410
وزارة التعليم العالي الال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-02حماه04130078084مريم اسماعيلمرح ممدوح الحسن740410207411

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01القنيطرة14040005446علياصفاء عيسى قاسم740510207412

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-14حمص04220065735نزههبشرى تركي السليمان740610207413
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال1492.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-04حمص04130077541صديقهميرنا ميمون سليم740710207414

والتقانة

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01حمص04150004863خديجهمنى شريف الحسن740810207415

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-11حمص04130054379حياةريما ادريس ابراهيم740910207416
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05120046068زمانهغدير حسن عكيدي741010207417

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

ثانوية ثانوية1981-10-27حمص04010424450مفيدههيفاء طالب زيتون741110207418

زراعية

وزارة التجارة الال377.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-12حماه05150088675نبيهةماريا خضر جمعه741210207419
53قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1710.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04010497708سميرةسلمى سمير العيسى741310207420
عامل صيانة وزارة الصناعةالال234.0020050تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1986-07-02حمص04010011187حوريهمحمود علي عباس741410207421

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

ثانوية ثانوية1985-04-15حمص04180072625تركيهمنال محسن الناعم741510207422

زراعية

وزارة التجارة نعمال463.0020030ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الشؤون الال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه05180015407عنوهنغم محمد زعزوع741610207423

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال307.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-03-01حمص04070013374سعادزياد محمد مروان العبد هللا741710207424

وزارة الشؤون الال171.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-04حمص04010036068وصالروال علي حسن741810207425

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2197.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-10حمص04011017901عائشةدعاء عدنان الفرج741910207426
ثانوية ثانوية1997-08-15حمص04010581021سهامهيثم قاسم بركات742010207427

زراعية

وزارة التجارة نعمال3690.0020162ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1545.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حماه05150114746مدينريم حسين المعروف742110207428

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال271.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04070023317خيريهمحمد سمير عز الدين742210207429

إصالحات عامة

عامل صيانة وزارة الصناعة325

اآلليات

331

وزارة التعليم العالي الال2471.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010392542سجىوعد محمد ادريس742310207430

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االقتصاد الال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-10حمص04010216026حليمهرجاء زكريا مهنا742410207431

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال188.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-04حمص04010392548سجىاالء محمد ادريس742510207432

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة التعليم العالي الال2169.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-04-19حمص04080029855ياسمينزينة حليم ابراهيم742610207433

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال2181.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29القنيطرة14040081365بدرهبثينه نوفل شعفور742710207434

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-22حمص04040029860مريم عيدعامر محمود دندش742810207435
وزارة التجارة الال2945.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-05حمص04230014379وفاءنغم ماهر الحوراني742910207436

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259محاسب

والتقانة

315معاون محاسبوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال2323.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010566381وجيههإلطاف غازي العلي743010207437

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-17حمص04080022595مارياسهير سهيل الديب743110207438
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-03طرطوس10160029452ضياديما سمير الشمالي743210207439

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1303.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04040025714عنودعلي سليمان سليمان743310207440
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1986.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-07حمص04020020849سريعهباسمه فرحان العلي743410207441

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08حماه04150028865ندابتول محمد صالح743510207442
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04120060268سوزانلبانه ناصر علي743610207443
المعهد معهد1980-03-08حمص04120102733ربيحهراميا عبد الرحيم سرور743710207444

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة نعمال65.0719990سكرتاريا

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-07حمص04100012679مريمورده بشاره النعمه743810207445

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-09حمص04170048537سهامسناء محمد العبيد743910207446
وزارة التعليم العالي الال227.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06020059179فاديارهام ترماح معروف744010207447

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال314.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حماه05170011850نجاةشيرين راشد ابراهيم744110207448

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05150112448اميمهماريا عباس علوش744210207449
وزارة التعليم العالي الال1826.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04140007263سعدهماري عيسى سليم744310207450

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2000-10-25حمص04230001736مهارهف محمد العبد هللا744410207451

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال68.9120200المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة التجارة الال282.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-30حمص04010875552عزيزهريم حسن سلهب744510207452

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-24حمص04030051331سميرهنور كاسر ويس744610207453

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال2916.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-15حمص04140030561نجاحوالء مسعود حيدر744710207454

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة االدارة الال3606.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-14حماه05150137091اميمهمي عباس علوش744810207455

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال282.0019970ميكانيكثانوية صناعةثانوية1979-07-10حمص04010488232كوكبعمار راجح السليمان744910207456

بخارية

عامل كهرباء وزارة الصناعة328

لحام وحدادة

عامل لحام وزارة الصناعة326

كهرباء  و 

أوكسجين

324

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-01-04حمص04040025705خطيرههناء توفيق غالي745010207457
وزارة التجارة الال285.00201110تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1992-04-17حمص04150017879اسيافراس محمد العلي745110207458

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة272فني نجارة

الميكانيك

323

وزارة التجارة الال269.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-02-01حمص04030062102حياهرهى منيف شحود745210207459

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة النفط والثروة الال1913.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-11حمص04170086285بدريهنهله شحود الحسين السويد745310207460

المعدنية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2001-01-08حمص04030036189افتخار حمودميرنا محمد ونوس745410207461

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.9620210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

316عامل تقطيروزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1999.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-17حمص04010533641ضياءصفا رشدي تريس745510207462
وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-01حمص04050000947ناديارانيا يحيى الحسن745610207463

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

316عامل تقطيروزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1366.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010768060لينةوفاء محمد رضوان745710207464
وزارة التعليم العالي الال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-05حمص04060024745صباحرنيم الياس جرجس745810207465

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال1699.0020181علميثانوية عامةثانوية1999-08-27حمص04010138260لوبانهاحمد جابر ابراهيم745910207466

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية1547

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1661.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04010477529راميانيفين عبد المعين سلهب746010207467

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال1671.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص05170024930فاطمهظبيه عبد العزيز محمد746110207468

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال221.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-02-21حمص04080006259سعدهابراهيم مروان االبراهيم746210207469

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 17محاسب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-01-20حمص04010477516راميارند عبد المعين سلهب746310207470

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال63.1320200تقنيات إلكترونية

وزارة التعليم العالي الال1623.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-23حمص04011171901جرجينازينه عدنان حمدان عيسى746410207471

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة 322عامل مثقبوزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3087.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-08-26حمص04150000102جناننبيل حسن نخلة746510207472

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-25حمص04140015038هيفاءصبا محمد ناصر746610207473
وزارة االقتصاد 238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال234.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-04حمص04180066027منحىسماهر مطاع محمد آغا746710207474

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال3521.0020180تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-17حمص04010533654ضياءمروه رشدي تريس746810207475

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 1004عامل حاسوب

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1033

وزارة االتصاالت الال141.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-02-08حمص05170023131فاطمهبتول عبد العزيز محمد746910207476

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1673.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10حمص04130033996فاديهمنار عصام حنا747010207477

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04180068493غريبهرؤى سليمان البدور747110207478

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-01-01حمص04080030646منيره اليوسفرشا علي ملحم747210207479

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال67.0320130

المحلية والبيئة

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة االقتصاد 238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال200.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04180066020خدوجمنى عبد الهادي محمد آغا747310207480

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04190067619فرحهريم يعقوب سكاف747410207481

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01حمص04030006538رسميهافتكار علي رستم747510207482

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال2334.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140013071فاطمهغالية محسن جمعه747610207483

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1740.0020162علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190028673نهلهيزن كامل القوجه747710207484

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال1518.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-05-04حمص04011078832غادةنور محمد مازن بالي747810207485

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120022870راميافاطمه حسن الكردي747910207486

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال187.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص06190000932منىدعاء شعبان احمد748010207487

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-01-01حمص04180065968اديبهماري صالح سموني748110207488

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.9120140علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال2543.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-11حمص04140034139روزيتميرنا منذر علي748210207489

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال141.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-12-06حمص04220030027شهديهكلنار عباس المحمد748310207490

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2185.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-29حماه05170017069ميادهاحالم عدنان االسطى748410207491

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-29حمص04220006263مريمباسل سهيل العقده748510207492

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2973.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-05-12حمص04140038032فتحيهيوسف سوهيل ديوب748610207493

وزارة التجارة الال2821.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-11-06حمص04080032228فاديهنور خضر الكشكي748710207494

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1995-04-01حمص04220039844هناء الحسينرهف ابراهيم االبراهيم748810207495

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط 307عامل فنيوزارة الصناعةالال71.5020160كهرباء

والثروة المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

102رئيس وردية

وزارة االدارة النعم1914.0020144علميثانوية عامةثانوية1996-06-22حماه05170042586مريممهند خضر بدر748910207496

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 23محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1547

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-14حمص04010476729املنوال احمد فرج749010207497

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-18حمص04150026998ميساءعلي منذر يزبك749110207498
231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-30حمص04220070093رجاءمحمد حيدر حيدر749210207499
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-12حمص04010009825انتصارماري سالم رياني749310207500

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04040015511فاتنيارا سليمان يوسف749410207501

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال197.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-27حمص04140046616بدريهرنا لطفي احمد749510207502

المحلية والبيئة

319مراقب مساعدوزارة المالية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة االدارة الال2737.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-02-20حمص04120094686لبنىورود علي وسوف749610207503

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 1005عامل مخططات

والتقانة

315معاون محاسبوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-23حمص04170096878امنةنادية محمد فرزات749710207504
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-25حمص04140034465غرامآيه فراس عوض749810207505

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2338.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-12حمص04080037946فاديهبتول خضر الكشكي749910207506

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-24حمص04150005202تمينهعفراء بسام حموي750010207507
عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال279.0019970ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1979-05-15حمص04060008296شمسهميرفت احمد العواد750110207508

الديزل

أمين مستودع وزارة الصناعة330

المشغل 

الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-25حمص04140039665امالروال علي العيسى750210207509
المعهد معهد1988-11-06حمص04130032463نظميه حبابهحبور مرتضى عيسى750310207510

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التجارة الال65.6820110مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

مساعد خريج  وزارة الصحة253مدقق

معهد

وزارة التعليم 320

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

وزارة الشؤون الال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010790908غادهزينب ابراهيم حسيان750410207511

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2340.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حماه05050119131فراتاليسار محسن بعريني750510207512
وزارة االقتصاد الال2950.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-30حمص04010011661عفافزينب عبد الكريم خولي750610207513

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة نعمال212.00200416خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1985-12-02حمص04080023334فريزهياسر محمد رستم750710207514

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

عامل تسوية وزارة الصناعة276

وخراطة

وزارة التجارة 334

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04020011372عليامنال محمد الخضور750810207515
الجهاز المركزي الال245.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-19حمص04020013936جميلهروالر حسن الصارم750910207516

للرقابة المالية

وزارة االتصاالت 1018مستثمر حاسوب

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة الشؤون الال157.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-01-05حمص04080013195منيرهغاده حسين الخالد751010207517

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-09-05حمص04030050600نسرين مريمغدير بسام مريم751110207518

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وتبريد وزارة الدفاعالال75.8420190تبريد وتكييف

وتدفئة

وزارة األشغال 1881معلم حرفةوزارة التربية519

العامة واإلسكان

1034مدرب تكييف
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1539.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04120094537ليندامي شحادي وسوف751210207519

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 53قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31حمص04140039082افتخارنجالء راغب وسوف751310207520

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال2082.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010441355لينداسوزان غازي خضور751410207521

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حمص04120028729امونمياده عيسى شالب751510207522
وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1841.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-12حمص04040005034أديبهربا تميم سليمان751610207523

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1542.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-08حمص04030005164زينبحوراء احمد توتي751710207524

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-19حماه05170026314سميرهأريج محمد محمد751810207525
المعهد معهد1997-07-10حمص04040005412ليلى األخرسهبه أحمد طهماز751910207526

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال67.3720180

المحلية والبيئة

1887معلم حرفةوزارة التربية227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

ثانوية ثانوية1997-01-01حمص04120064750رازانديانا محمود حسن752010207527

زراعية

وزارة التجارة الال3749.0020140ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-20حمص04120078004كاملهانشراح محمد ورده752110207528
وزارة االتصاالت الال2015.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04040013735تماضرمرح سلمان صالح752210207529

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية2000-01-03حمص04040027366اريجكنانه دمر المصطفى752310207530

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3022.0020170

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01طرطوس10110025187ثريارؤى عبدالعزيز صالح752410207531

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1799.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03حمص04040029384سعدهسالي عبد الرحمن محمد752510207532

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-07حمص04170086882فاطمهمنقذ محمد فرزات752610207533
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04190069982اسمهاناميره احمد احمد752710207534

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال344.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-12-28حمص04120034808جمالفاطمه ياسر بازو752810207535

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االدارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04010802174سكينهرباب حسين الدياب752910207536

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04120073670ريمونداريم خضر قاطرجي753010207537

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25حمص04140005070نوالمريم فياض فياض753110207538

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19حمص04170106866مهاباسل احمد االحمد753210207539

والبحث العلمي

235كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

ثانوية تقنيات ثانوية1998-01-01حمص04010449868تغريدروان احمد السليم753310207540

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3498.0020150

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال118.0020087علميثانوية عامةثانوية1990-01-03طرطوس10220040225هالةاسامه علي يوسف753410207541

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال1970.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-07-03حمص04030021275نجاحاريج مفيد العلي753510207542

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1604.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010337683نجودوسام نعسان العبدهللا753610207543

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حماه05050123373فضهنزيه أحمد السليمان753710207544

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2098.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04080012545رحابأية عباس ابراهيم753810207545

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االتصاالت الال138.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-08-12حمص04040006302نوالسها بشير درويش753910207546

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1232.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حمص04010449882تغريدنور احمد السليم754010207547

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01حمص04140050596هيامهبه سليمان مشرقي754110207548

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3435.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04150033081فاديهروان آصف نجار754210207549

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04170010930ختامنور عمر خطاب754310207550
وزارة التعليم العالي الال152.0020070علميثانوية عامةثانوية1985-01-05حماه05170022152مريمسماهر صالح ناصر754410207551

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-03حمص04040026384ودادزينه محمود الخضري754510207552
وزارة الشؤون الال1777.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-23حمص04120066781فاتندياال حسام شقوف754610207553

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال1949.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-12حمص04140039001امتثالليليان حسن وسوف754710207554

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-20حمص04130032582خبيرهغاندا راشد عيسى754810207555
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-27حمص04130032587خبيرهبتول راشد عيسى754910207556
المعهد معهد1984-01-02حماه05110016598كوثر خضورحيدر عدنان صبيح755010207557

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال66.0020060محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 14مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

64منشئ رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01طرطوس04140035316عزيزهنسرين محمد نصر755110207558

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1370.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04180064786سميهرازة أمجد الصالح755210207559

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-25حمص04080032775داللسميره احمد عبود755310207560

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال170.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-04-25حمص04010400114سميحههبا يحيى الملحم755410207561

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04180045862حسنهنورا عبد الحليم الصياح755510207562

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1272.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-01حمص04030063376منارراغده أحمد اليوسف755610207563
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010633972سمرزينب عبد هللا نعمان755710207564
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-23حمص04140031026أسيااوديت سمير عوده755810207565

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2546.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-20حمص04170012426نزههتهامى شعالن حمدان755910207566

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2770.0020152كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04120039871زلفىمحسن احمد حسن756010207567

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد2000-05-01حمص04120082092روعه الخالددعاء عبد الفتاح خالد756110207568

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال89.6620200محاسبة

المحلية والبيئة

494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

المعهد معهد1998-04-19حمص04220006014اميرهتيماء سامر كلثوم756210207569

التقاني 

الصناعي

1885معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال63.9920190تحكم آلي

وزارة االتصاالت الال112.0019890علميثانوية عامةثانوية1971-04-27حمص04150018761نعيمههند ابراهيم ابو ثمره756310207570

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1634.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-29حمص04140015251فائزهرهف بسام علي756410207571

والتقانة

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-29حمص04080037751محاسنريم ايمن الحمود756510207572
وزارة الشؤون الال1503.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04080007244زينهمايا فرج صافتلي756610207573

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

وزارة التعليم العالي الال2384.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-11حمص04010986456مفيدهزينب احمد العيسى756710207574

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-23حمص04010986453مفيدةفاطمة أحمد العيسى756810207575

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

اكنمال محمد علي 756910207576

الحوراني

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-05طرطوس04170032113فريزه

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال296.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-12-16حمص04220053786تقلهنسرين عباس الراعي757010207577

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حمص04080032274فيحاءهيفاء سمير بدور757110207578

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1624.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-05حمص04010787499مفيدهرقيه احمد العيسى757210207579

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2223.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010821436نادياايمن حكمت االسعد757310207580
ثانوية ثانوية1984-12-01حمص04010734963فوزيهبتول ظهير دياب757410207581

زراعية

وزارة التجارة الال370.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حمص04220069162مهديةشادي محمد المصطفى757510207582
المعهد معهد1980-01-01حمص04120069161وردي صافتلياحمد محمد العجوبي757610207583

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال73.0820040مطعم ومنهل

وزارة االدارة الال2174.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-01حمص04040032846سميرهمنار فؤاد المرعي757710207584

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-13حمص04030015763هياممحمد يوسف عبد هللا757810207585

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04080025152بديعهسراج يوسف القطيش757910207586
وزارة التجارة الال320.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-02-11حمص04120020466سفيرهعلوى حيدر ابراهيم758010207587

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة التجارة الال2571.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-10-02حمص04010755679اماللميا موفق النقري758110207588

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 262محاسب مواد

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية ثانوية1983-05-08حمص04010826508فاطمةميادة أحمد محسن758210207589

زراعية

وزارة التجارة نعمال481.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة الال345.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-08-31حمص04120067891محاسنسعاد علي موسى758310207590

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حمص04130057877الهامرشا ميشيل ملوحي758410207591
المعهد معهد1999-02-10حمص04220020730صباح ادنوفوالء جميل ادنوف758510207592

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة الال78.0220210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/

313

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1852.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05170033863نهيهمريم ناصر خليفة758610207593
وزارة االدارة الال164.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-06-15حمص04020043634سهامميشلين بدري ضومط758710207594

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال136.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-04-23حمص04140027185وردهرهام هواش زاهده758810207595

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة نعمال3210.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-11-10القنيطرة04040021848تونسدعاء معين بدر758910207596

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-24حمص04010496002ابتسامرنيم مالك حمزه759010207597
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-11حمص04190082076مريمرنا حيدر حالوة759110207598

والتقانة

243كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01حمص04010070013صالحةعبير علي العبد هللا759210207599

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-15حمص04140009450هندعتاب حسن ابراهيم759310207600

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-29حمص04010328464كوثررأفه عماد اسماعيل759410207601

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1951.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04170130261مهابثينه احمد االحمد759510207602

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1982-01-05حمص04180061012املراما احمد داغستاني759610207603

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال61.9320030

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-07حمص04230025941حلوهسناء سعد االرملة759710207604

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2455.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-19حماه05150093334سواهرمي يوسف سعد759810207605

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 345مساعد جمركيوزارة الصناعة257بائع

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1978-06-24ريف دمشق10220028518نوال عيسىرانيه سلمان ابراهيم759910207606

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.2919980

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال2033.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-06حمص04010337647غانيهبراءه بهاء العبد هللا760010207607

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حمص04010445326نهلهروعه شريف سلمون760110207608

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120099739سعادبتول سلمان حمدي760210207609
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1808.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120060594عائدهنورا ابراهيم صارم760310207610
وزارة التعليم العالي الال1846.0020210علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04170035649روضهفاطمه سليمان الحسين760410207611

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-25حمص04030076219فدوىهنادي عدنان العلي760510207612
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-29حمص04120104063سحرمها حسن طويل760610207613

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2662.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-07-23حمص04020120597ندىمحمد أحمد اسماعيل760710207614

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال156.0019890علميثانوية عامةثانوية1969-04-01حمص04010378425اليسانطوانيت مفيد ابو شامي760810207615

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حمص04030016406علياديما فواز عمران760910207616
وزارة االقتصاد الال2373.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-18حمص04010754219نوالرامي حسن شاهين761010207617

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد2000-01-10حمص04140038543امتثال حرتوكالنا حسن وسوف761110207618

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1895معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4020210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

233كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-03إدلب04190084183وصفيةسهى مالك أيوب761210207619
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-13حمص04060010079هاالنغم حافظ حسن761310207620
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-08الالذقية06090040792سهامربى محمد مصطفى761410207621

والتجارة الخارجية

128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-03حمص04140048208داللرهف سلمان علي761510207622
المعهد معهد2001-03-22حمص04200068787مريمبشار وليد قاسم761610207623

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال68.7120210مطبخ وحلويات

وزارة الشؤون نعمال165.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04030023319فهيدهراميا عادل العلي761710207624

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-04حمص04030060772سمراسامه علي االبراهيم761810207625

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-04-17حمص04180005347اموناحمد شاكر الدرنب761910207626

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون نعمال2385.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04080033155جاكلينزينب غسان عبود762010207627

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة الموارد الال141.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-05-10حماه05170016389وجيهانسرين سعيد غدير762110207628

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1546

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1547

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 235كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2656.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04حمص04040022794غاليهسحر يوسف احمد762210207629

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-02-15حمص04060002822سهام سلومجورج نوري الخوري762310207630

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال66.0620170الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-26حمص04030012517سميرهعقيل سعد هللا النقري762410207631
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-02حمص04020053983موليةسميرة اسماعيل معروف762510207632
المعهد معهد2001-04-01حمص04010567097لماأيه عبد االله البخيت762610207633

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال73.0320210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل19مراقب فني

فني/
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1970-06-21حمص04040015718كرديهمريم يوسف يوسف762710207634

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-02-15حمص04120034229هنادي جداعهبه جمال بالل762810207635

التقاني 

الصحي

316مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.6920200مخابر

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-18حمص04130041814انعاممرام رامز سليم762910207636

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2674.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص04030062255مريمناريمان يوسف شحود763010207637

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2150.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-10طرطوس10090054629حبابهدارين جابر عطيه763110207638

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال2274.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-27حمص04030054862سماهريارا شعيب رمضان763210207639

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال200.0020074علميثانوية عامةثانوية1988-04-02حمص04020011327زينبمحمد احمد حاج علي763310207640

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد1981-04-13حمص04010357705هزارغنى عبد المغني بايقلي763410207641

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال67.6820030

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

7مساعد فني

المعهد معهد1993-11-01حمص04150024564بديعهكوكب ابراهيم حسن763510207642

التقاني 

الصناعي

1882معلم حرفةوزارة التربية1883معلم حرفةوزارة التربية1885معلم حرفةوزارة التربيةالال68.1520160تحكم آلي

وزارة االتصاالت الال2801.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-03حمص04010078649نهادمنار حمزه المصال763610207643

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1304.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-02حمص04140047727سمرهنادي جمال درويش763710207644

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال180.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04010128433داللنورهان جهاد السقر763810207645

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة نعمال137.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04220043155زكيهامل محمد المحرز763910207646

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 18محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-01-03حمص04220001803كوكب حمدوشرؤى ابراهيم القبه764010207647

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0820200تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

عامل وردية وزارة الصناعة1037

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1891.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-28حمص04230060209سناءريم علي الحسين764110207648
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04020006878غاناسالي زياد العيسى764210207649

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-22حمص04110004275جولياايفلين محمد العموري764310207650

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10حمص04190038130غازيههيلين سليمان مسعود764410207651
وزارة الشؤون الال208.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-26حمص04030035971ندىحنان علي البشالوي764510207652

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1901.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-22حمص04130041951تمينهزينب شاكر سليم764610207653

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-30حمص04180007404بدريهمها ابراهيم العيد764710207654
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-27حمص04060032242كرواننور ماجد دبجن764810207655
319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-24طرطوس10090111722فلايرمجد جهاد صارم764910207656
المعهد معهد2001-02-25حمص04180019974فاتنريم محمد رحيم يحيى765010207657

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.3120210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد1990-09-17حماه05150082106ابتسامسهى سليمان السعيد765110207658

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد نعمال84.0020100صحة عامة

والتجارة الخارجية

125فني بفتحة بيع أدوية

وزارة التجارة الال2528.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-16حمص04040003783ابتسامميس الريم غياث خضور765210207659

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-21حمص04020097091اسمهانتيماء محمود عوده765310207660
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1649.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-04حمص04220069326ارياداجاكلين رمضان االبراهيم765410207661

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 232كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-27حمص04220024128عزيزهغادة حسن االبراهيم765510207662

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1534.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170083572نظميهكاترين طالب االبراهيم765610207663
وزارة االتصاالت الال405.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-20حمص04220049780فاطمهاخالص علي شبلي765710207664

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-14حماه05030047057مديحهيارا احمد الحيدر765810207665

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال262.0020136علميثانوية عامةثانوية1994-06-17حمص04150026707ابتساممحمد منير يونس765910207666

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال120.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1969-01-04حمص04040003238آمنهمريم سليمان ادريس766010207667

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية تقنيات ثانوية1998-01-01حمص04010194234سعادريم حسن السليمان766110207668

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3714.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2510.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-19حمص04220042968فطيمروقيه فيصل االبير766210207669

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1990-05-26حمص04010453749هناءيوسف محمد العلي766310207670

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال72.64201110إدارة أعمال

والبحث العلمي

وزارة النفط 492منشئ

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 116مساعد اداري ثان

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

وزارة التجارة الال271.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-01-10حمص04010843237هدىميساء وجيه فاتي766410207671

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة269فني كهرباء

المشغل 

الميكانيكي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء321

وزارة التعليم العالي الال2319.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-27حمص04030021449صفاءبيان علي حميد766510207672

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حمص04010779160تمرهسلمى عيسى الصقر766610207673

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2278.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-09حمص04220000884رنىهيا عمران عمران766710207674
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2383.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-30حمص04220001017اسيلجنان عيسى الشربه766810207675

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1979-11-28حمص04010906901حميدهجمال عبد اللطيف الديري766910207676

التقاني 

الصناعي

1905معلم حرفةوزارة التربية1904معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربيةالال59.6220010خراطة وتسوية

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-09حمص04030070737وهيبةريهام ابراهيم الحمود767010207677

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال1484.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04140003913نوفهفرح علي موسى767110207678

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1860.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-07حمص04040002099سهامياسمين علي درويش767210207679

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1807.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12حمص04020002876فريدهريم صقر الحسن767310207680

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-02حمص04020012238رابعهثناء مصطفى حاج علي767410207681
سلوى عبد الرحمن 767510207682

االبراهيم

وزارة االتصاالت الال1753.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-10حمص04220033190مديحه

والتقانة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1985-06-01حماه05170033841نهيه سلمانميس ناصر خليفه767610207683

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال71.1120060كهرباء

المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

307عامل فنيوزارة الصناعة102رئيس وردية

المعهد معهد1998-01-01حمص04120050117حليمهديانا علي بربر767710207684

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال69.0620190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع28

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-21إدلب07010001047نهيدهصباح خالد كفايا767810207685

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01حمص04220058861اسيلدينا عيسى الشربة767910207686
233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-23طرطوس10160086286رويدهليلى لؤي منصور768010207687
ثانوية تقنيات ثانوية1998-02-15حمص04020111198ليناهبة سمير الخليل768110207688

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3680.0020160

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04050033469فوزهاميره خضر معطي768210207689

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-05-15حماه05160032936لواحظ المطلقنور ابراهيم محمد768310207690

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال79.4620210مطعم ومنهل

وزارة الشؤون الال1466.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-25حمص04140034084نجاحرهف مالك الحسن768410207691

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال330.0020044ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-03-01حمص04120038347اميرهبشار احمد بوعزو768510207692

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1673.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-10حمص04150022105نوالنورمان ناصر ناصر768610207693

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1453.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-16حمص04060010101ليالصفاء علي االحمد768710207694
المعهد معهد1998-08-05حماه05200088492فاديابتول مفيد شيخ احمد768810207695

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال63.5920180مخابر

وزارة التجارة الال255.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-06-01حماه05050035898سمرهنور محمد المصطفى768910207696

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04220066843كفاحرمضان محمد السليمان769010207697
وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-08حمص04040029793مريمتيماء عباس اسكاف769110207698

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-12حمص04120083447فاطمهشعيب علي خضور769210207699
وزارة االدارة الال169.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-03-12حمص04190041556عفيفةجهان يوسف الغربي769310207700

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 20جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01الالذقية06010311466ربابمريم سمير عيسى769410207701

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-15حمص04180075954بريهامل عبد العليم السعيد769510207702
المعهد معهد1999-01-01حمص04140026716ريمه فارسصفاء عدنان الحسين769610207703

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال68.2720180

وزارة الموارد الال258.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-03-20حمص04080011383سحراحمد جمال المصطفى769710207704

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1006قارئ عدادات

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1201.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-20حمص04150026638رغيدهروان مفيد منصور769810207705

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1993-01-05حمص04170015735مهديهعبادة سعيد أباظ769910207706

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةالال70.4720144ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-15حمص04010013186نعامهسماهر خضر معروف770010207707

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1845.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-01حمص04040023250فيروزلمى سالم حمود770110207708

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية
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228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1567.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-04الالذقية06090015852غيثاءآالء وائل بريك770210207709
وزارة االقتصاد الال1614.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04220048805ليبياتيماء عيسى جويخه770310207710

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1982-07-04حمص04140057498نوفه موسىمريم حسن حسن770410207711

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

359مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال66.6920050التدبير فندقي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-06حمص04040023704آمالرامي خليل عمران770510207712

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04140019393كرديهبتول علي محمد770610207713
وزارة االقتصاد الال1698.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-20حماه05170033514ماريامريم بطرس محمد770710207714

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1996-07-01حمص04060036663عزيزيحسن علي الخضور770810207715

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال70.9620173الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة النفط والثروة الال2411.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-03حمص04030027062حمويهميرفت محي الدين شلهوب770910207716

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص04150026676فريحهنادين محمد يوسف771010207717
وزارة االتصاالت الال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-12حماه05150031751سحرروال علي حسن771110207718

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3485.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04220048803ليبيابدر عيسى جويخه771210207719

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة االتصاالت الال2296.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-15حمص04030031897منيفهبتول اسد خلوف771310207720

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-01-07حمص04170001039هاله يوسفميس عبد هللا الهدله771410207721

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.3420200مخابر

229كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-23حمص04220044617علياهدى رمزي الكل771510207722
228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حماه05170039503تغريديزن سرور شما771610207723
235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال131.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-17حمص04080000776رانيهحنان نبيه الخضور771710207724
المعهد معهد1990-03-31حمص04150019742زعولزينب محمد وحيد بدور771810207725

التقاني 

الصحي

328مساعد فني أولوزارة الصحة324مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.3820110تخدير
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1986-06-25حمص04190108760عزيزهلمى هاشم ونوس771910207726

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال61.3020080

وزارة الشؤون الال1900.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-23حمص04030023432نوالآيه سجيع الشهير الخضور772010207727

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2080.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-15حمص04020027792خضرهرؤى تركي الدرويش772110207728
وزارة االدارة الال2063.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-19حمص04140020756ثلجهمنيره غدير قاسم772210207729

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-24حمص04010158051منىرشا عبد اللطيف الديب772310207730

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون نعمال130.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-11-16حمص04080025497صبحيةسوها هواش االبراهيم772410207731

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2382.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-14حمص04011203238سعادرؤى عبد الحكيم العقل772510207732

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة258أمين صندوق

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-07حمص04010871889نايفهنسرين زياد سلوم772610207733

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1339.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-27حمص04220059325وسامماري عباس يوسف772710207734
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-27حماه04010458294جميلهمي علو نعمان772810207735
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04020001231غصونوالء نواف الخنسه772910207736
المعهد معهد2000-01-01حماه05010129153صفاءآيه بشار أبي عيشة773010207737

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال70.4420210محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

المعهد معهد1999-01-29حمص04220048030ناديه تقالغدير سليمان العلي773110207738

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال69.4020200المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة االتصاالت الال126.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-10حمص04040018211حلبيهدارين هيثم يوسف773210207739

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-19حمص04010776579نوالاميمه سلمان ابراهيم773310207740
وزارة التعليم العالي الال1948.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-05حمص04040029773ياسمينزينب فهد العلي773410207741

والبحث العلمي

53قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-19حمص04030012425هندريم معن النقري773510207742

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-01-03حمص04030005631وردهزينب محمد العلي773610207743

التقاني 

الصحي

316مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحةالال71.5920160مخابر

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04010546764غادهآيه عدنان سالمه773710207744

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-13حمص04010394613سعادغدير محسن سلهب طراف773810207745

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-18حماه05140009234اتحادعال حسان جعفر773910207746
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص06100053121املوالء نضال عبد هللا774010207747
المعهد معهد1993-03-15حمص04010989184لطيفهرجاء حسن التامر774110207748

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.0320140معالجة فيزيائية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-10حمص04190066965نهادرشا علي الحسين774210207749
ثانوية ثانوية1983-07-31حمص04080032278تماملما عبدو حمدوش774310207750

زراعية

وزارة التجارة الال900.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1995-01-01حمص04030062306مريمنرمين يوسف شحود774410207751

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.0320160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالنعم2303.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-04حمص04040000245جميلهسهى سفير حمدان774510207752

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-27حمص04150002010اكتمالروعه بدر الدين محمد774610207753

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03الالذقية06150063005شماردينه نجدت عزيزه774710207754

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-22حمص04030005600وردهسهام محمد العلي774810207755
وزارة االتصاالت الال2170.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-11حمص04010193719روزهجورجينا محمد االشقر774910207756

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1719.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-16حمص04030039966بسمهلين عصام العلي775010207757

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال2082.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-18حمص04120065633هناديمايا عبد الكريم عيسى775110207758

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

50قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال172.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-11-01حمص04140058389كتيبهرنا مكائيل ابراهيم775210207759
المعهد معهد1996-01-15حمص04040026479بيان طرافباسل محمود ادريس775310207760

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1895معلم حرفةوزارة التربيةالال63.1320180تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة التجارة 337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2284.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-21حمص04140044171جهيدهدياال معال خضير775410207761

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حمص04220016878منىدارين أكرم الباطولي775510207762

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حمص04180048870سهامهيثم عبد العزيز العز 775610207763
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-03حمص04150014865مفيدهرهف محمد خضر775710207764
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-28حمص04120032589منىالرا احمد شقوف775810207765
ثانوية ثانوية1982-05-16حمص04010806777عليهامل حسين دومان775910207766

زراعية

وزارة التجارة نعمال352.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-06حمص04130053170سكينههبه فجر شدود776010207767

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-02حمص06150031036شماميساء نجدت عزيزه776110207768

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1574.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120089174رودينهمجد احمد قنيبر776210207769
وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1849.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حمص04140026718ريمهوعد عدنان الحسين776310207770

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال160.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-04حمص04150019491امونهنادي كامل اسعد776410207771

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2656.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-09-02حمص04011194444منالرغد محمد المحمود776510207772

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1550

وزارة االقتصاد الال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-25حمص04220004238تمامراميا محمود الزاهر776610207773

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-04-14حمص04040000251جميله درغامنورمان سفير حمدان776710207774

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1887معلم حرفةوزارة التربيةالنعم66.5320210

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

وزارة االدارة نعمال3640.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حمص04220041645هيامصابرين غسان السليم776810207775

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1005عامل مخططات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التجارة الال2996.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حماه05090011519سمرغزل فيصل سليمان776910207776

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص06110039875مهىرهام اديب سليمان777010207777

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حمص04180056774نايفهبثينة جمال دلة777110207778

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04150031313سمرنبيهه محمد محمود777210207779

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال120.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1969-12-01حمص04010458656نهيدهنجاه نجم الدين يوسف777310207780

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-01-02حمص04040024355سماركنانه محمد الحمدان777410207781

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال70.1620180

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حماه04230019871نادياكاترين احمد العلي777510207782

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-27حمص04010428063عليانسرين منيب العلي777610207783

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2045.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04010181796فتحيهريم علي العك777710207784

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1974-09-02حمص04190107642عيدهرحيبه بالل مرهج777810207785
ثانوية ثانوية1984-10-04حمص04010375199صبحيةأمين محمود قناطري777910207786

زراعية

وزارة التجارة الال391.0020043ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت نعمال1959.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-30حمص04010627582هدىآالء علي ابراهيم778010207787

والتقانة

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-30حمص04040011764اميرهروال نعمه ديوب778110207788

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص10220017226سكينهسوسن جودت عيسى778210207789
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-25طرطوس10230023364فاطمهلبانه محمود عساف778310207790
وزارة الشؤون الال2153.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-27حمص04030021671هناءيارا محمود الديوب778410207791

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الموارد نعمال2420.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-02حمص04190104244فايزهسوزان هيثم اليوسف778510207792

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال153.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-02حمص04190106788مفيدهلميس يحيى االحمد778610207793

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-23حمص04050026370شهديهنسرين وجيه الديبان778710207794
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-06حمص04190026185فوزيرامي فيصل الصالح778810207795
المعهد معهد1991-12-31حمص04140026453ريمامديحه عدنان الحسين778910207796

التقاني 

الصحي

323مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.6520130تخدير

وزارة الشؤون الال1400.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-12-26حمص04030050607تركيةهبة سعيد أمين779010207797

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حماه04060011114صبريهاريج علي محمد779110207798
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-04حمص04020087473رضيهعلياء محمد القاسم779210207799

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص04030057279فوزيهاريج بدر الرستم779310207800

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي نعمال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04040032433لمعةمنال فرحان أحمد علي779410207801

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال2041.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-01حمص04140034003نبيهاخليل خضر علي779510207802

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال2404.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-06حمص04010014246غادهنهى سليمان ضاحي779610207803

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1979-02-09حمص04120010715سلمى عبد البوابدارين خالد مرعي779710207804

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.9120000مخابر

المعهد معهد1995-06-20حمص04030005971زينبريم علي الجمعه779810207805

التقاني 

الصحي

337مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.2220150صيدلة

وزارة االتصاالت الال127.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-12-02حمص04030055760سميرهنها محمد ابو ثلجة779910207806

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال163.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10حمص04180043287بيانتهاني جمال بكداش780010207807
وزارة الموارد الال1560.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-26حمص04120093503سعدهاميره محمد عبد هللا780110207808

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1548

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 27محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-07حمص04190059437منىجعفر تميم العبد هللا780210207809

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-11حمص04010747022رفيقهسالم عبد النافع تدمري780310207810
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-02حمص12100027998خرمهمشيره مزيد خلف780410207811

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-14حمص04030003710لطيفةريم علي حسن780510207812

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون نعمال136.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-27حمص04230023088آمال عسافرنا نور الدين األحمد780610207813

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1576.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-23الالذقية06110030260صفاءفاطمه مهدي محمد780710207814

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد1996-07-11حمص04080011528هندياسمين غسان عز الدين780810207815

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.3220190مخابر

وزارة التعليم العالي الال2594.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-25حمص04060037733منىهناء رمضان دياب780910207816

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-03حمص04010006637روالحيان نبيه ابراهيم781010207817

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27حمص04220024741ريمساندي هاني الخطيب781110207818
المعهد معهد2002-01-01حمص04120008152سلمى ابو عزيزمريم اسعد ابو عزيز781210207819

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال73.9020210محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االقتصاد 30

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التجارة الال440.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-01حمص04040008649رئيفهمادلين احمد ونوس781310207820

الداخلية وحماية 

المستهلك

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء278فني الكهرباء

وزارة االدارة الال153.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-18حمص04140038295أمونمحمود عيسى عبود781410207821

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة 21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال204.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-07-28حمص04140047468وفاءوالء جميل حسين781510207822

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2355.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04010932952نسيمهناريمان عدنان االبراهيم781610207823
المعهد معهد1998-05-16حماه05040016842تغريدنور منهل األحمد781710207824

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال65.0920190محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

المعهد معهد2001-01-01حمص04010137068مرامغازي هشام الحسن781810207825

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال71.6320210ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1440.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-02حمص04030022136رائدهوفاء علي العلي781910207826

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15حمص04190053917آمالعلياء جهاد الحسن782010207827

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3106.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-02-17حمص04140045698نهالضياء رعد سليمان782110207828

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال1560.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-14حمص04180062644ابتسامماري محمد سليمان782210207829

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال301.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-07-01حمص04010888445سميرهناهد راتب طعمه782310207830

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت الال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04030023188يسرهلبان نديم العلي782410207831

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حمص04190051889سميرهسوزان علي الديوب782510207832
وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال299.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-12حماه04010427059نجوددارين عارف االحمد782610207833

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2540.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120037455فاتنمنتجب محسن حموش782710207834
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1839.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04140045708نهالعمار رعد سليمان782810207835

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

21محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص04130014486بديعهرودينة محمود منصور782910207836

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-14حمص04010507087سميرهبشرى سليمان العيسى783010207837

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال128.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-19حمص04140026954وحيدهرحاب ادريس اليوسف783110207838

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال155.0019960علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04010501205فلايردانيه محمد نزار شما783210207839
وزارة التعليم العالي الال2551.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-04حمص04190124726منارسيدره حسان بركات783310207840

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-05-02حماه04220054255منىزينب محمد الصالح783410207841

التقاني 

الهندسي

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.1420170إنشاءات عامة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1282.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-07حمص04050036478ميساءدلع سلمان العيسى783510207842

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2235.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-05الالذقية06110060573تغريدحال بالل علي783610207843

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-01-05حمص04080004195ثريه العليهاله أحمد درويش783710207844

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.5620150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1552.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06حمص04060007658نجاهنور جبر الشد783810207845

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-23حمص04030065898فاطمهنغم يونس احمد783910207846

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال1951.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-02حمص04050039260ناديامي عدنان محمود784010207847

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1548

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-09حمص04150020014رفعهكريستن احمد مسعود784110207848
وزارة التعليم العالي الال142.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-05حمص04080014626مجيرهشذا فواز العلي784210207849

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-24حمص04220043818عفوفوالء بدر علوش784310207850

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-04حمص04180004953ثرياخديجه عبد الخالق درنب784410207851

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2851.0020130ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1994-11-01القنيطرة14040080030زهرهريوان ماجد قنص784510207852

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

عامل كهرباء وزارة الصناعة323

هاتف وإذاعة

327

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1809.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-20حمص04180008686خديجهغيداء محمود خشفه784610207853

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

دالل عبد الكريم 784710207854

المصطفى

وزارة التعليم العالي الال521.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-12-01حمص04080013650رايسه

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

239كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-16حمص04060026837غصونلبنه محمد ميكائيل784810207855
1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال277.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-13حمص04020019574مجيدهعزه نصر الحسن784910207856

وزارة الموارد الال2552.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-05حمص10170017099غادهآيه محمد موسى785010207857

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1548

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

51قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة االدارة نعمال173.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04030010085نديمهمجدولين راتب أحمد785110207858

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030031562امالهبا دباح الصالح785210207859
وزارة التجارة الال281.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-04-12حمص04140013925عسكريهلجين عبد العزيز بالل785310207860

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 1018فني كهرباء

والثروة المعدنية

وزارة التجارة 1023فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-11حمص04010126375رجاءروال عطا بعريني785410207861
وزارة االتصاالت الال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حمص04060031315ميادهسلوى آدم عبد هللا785510207862

والتقانة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1991-03-29حمص04010618721خلودغفران محمد ديبان785610207863

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال75.8220110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الموارد الال1455.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-10حمص04120050262غادهمنار محمد االسعد785710207864

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1548

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1995-01-01حمص04011028263هدىليانا محمد  سعيد فياض785810207865

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.8220150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال187.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-22حمص04030048213مريممحمد حسين شعبان785910207866

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال141.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-03-15حمص04140019602نوفهراميا نظير ابراهيم786010207867

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية21محاسب

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04080011776غصونرغداء يوسف الخضر786110207868

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-27حمص04220018464فايزهجميله نوري سالمه786210207869

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال110.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-16حمص05030041225نايلهنصرة مرهج حيدر786310207870

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2309.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030035961بريهفاطمه خضر البشالوي786410207871

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال421.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04120062361وزيرهنورهان محمود ادريس786510207872

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1992-01-15حمص04030040450عدنيه حمودهبه فيصل حمود786610207873

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.5920130بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال1747.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-05-09حمص04040011786هيامرنيم سمير سلوم786710207874

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2227.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-19حمص04010158450تركيهنبيل محمود األسعد786810207875

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-05حمص04040004653إتتصارسونيا محمود منصور786910207876
وزارة االتصاالت الال1709.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04140056827سميرهرويده يوسف بالل787010207877

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1546

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-09حمص04040025939ابتسامسمر محسن نجم787110207878

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140026753ريمرؤى محمد خليل787210207879
المعهد معهد1994-06-21طرطوس10010153397اعتدالرؤى محمد عباس787310207880

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال71.3820140مطعم ومنهل

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04حمص04230003454سميرةشاديه احمد السليمان787410207881

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-16حمص04140035725منيرههاله نوفل أحمد787510207882

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2996.0020180ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2000-01-15حمص04060019701هندفاتنه رئيف سليمان787610207883

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة1549

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10دير الزور09120015089نورههبة هللا محمد العيسى787710207884

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2463.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص14040089513سميرهروعه عبد هللا الشعفور787810207885

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04220057970سعادصفاء شوكت شاللو787910207886
وزارة الشؤون الال133.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-04-15حمص04140037387نبيههمها عباس خضر788010207887

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حمص04010134749فرنجيهصفاء خضر ضاهر788110207888
المعهد معهد1978-08-18حمص04200026849فاطمه السليمانيوسف سعود يوسف788210207889

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1908معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال55.1520030

المعهد معهد1991-10-04حمص04020062006بديعهنغم عبد اللطيف درويش788310207890

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال70.7720210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االتصاالت الال112.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-04حمص04010178476نوفةهنادي عادل فليفل788410207891

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت نعمال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15حمص04030010509نديمهسميه راتب احمد788510207892

والتقانة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1819.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-15حمص04080011404اسمهانساره عبد هللا الخضر788610207893

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال185.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04030023626اميرهحسن احمد الصالح788710207894
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2401.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04190056514نوالمريم احمد الصالح788810207895

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي النعم1742.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05150078520رجاءريم جمال حسن788910207896

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-04حمص04010143820هدىعيسى احمد الخلف789010207897
المعهد معهد1995-05-10حمص04190087541فاطمهزينب سليمان حسين789110207898

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.1120200طب طوارئ

وزارة الشؤون نعمال1388.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030020455اعتدالبتول محمود الحمد789210207899

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-18حمص04030065338رجاءزينب عدنان السليمان789310207900

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1986-01-04حمص04130040158لطيفه خليلفاتن حمدان خليل789410207901

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال66.5820070

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

397 من 236صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-23حمص04220016882منىشيرين أكرم الباطولي789510207902

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2328.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-13حمص04010135643فرنجيهوفاء خضر ضاهر789610207903

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-26حمص04030073096جوريهسماح فواز العثمان789710207904

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04170049040أسماءسلوى حامد القطيع789810207905
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص06050019212هيامسمارة سهيل خضور789910207906
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04010416231سهامسها ناصر الحسين790010207907
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04010773650هدىحيدره بسام الحسن790110207908

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حمص04120087189فاطمهشعبان علي ترسيسي790210207909

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال2075.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-16حمص04010139523روسياهديل محمد شاويش790310207910

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-23حمص04010512529لوليتاريمه وجيه النيساني790410207911

والتجارة الخارجية

234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010592267روسيارشاء فواز الغريب790510207912

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1991-01-29حمص04220058076منيفه حبوسيامن منير العباس790610207913

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال75.5020119

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 115

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

وزارة التعليم 512

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حمص04140015662حياةوئام وجيه ونوس790710207914
المعهد معهد1997-07-01طرطوس10160101247نداءشذى عبد اللطيف عمران790810207915

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.2220180

المحلية والبيئة

مصرف سورية 8مساعد فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

227كاتب ضبطوزارة العدل85

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حمص04120070733ليلىمحمد مرشد فقير790910207916

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10حمص04190004833حسنزينب أحمد العباس791010207917

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال190.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-08حمص04010765096هياملينا نوفل الحسن791110207918

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-06حمص04150009098سهيلهداليا ابراهيم حسين791210207919

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-14حمص05170032346حسنهيارا حسن حسن791310207920

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-19حمص04010103220ندىرانيه عبدالرزاق دبدوب791410207921

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-07حمص04170077723ريهزينب محمد أيوب791510207922
عبد العزيز وائل زين 791610207923

العابدين

المعهد معهد2000-01-01حمص04010435851سمر االشرف

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال80.9120210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

494امين مستودعوزارة الدفاع124كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2386.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-29حماه05050011740املحنان احمد الحاج791710207924

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال1964.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04220057445مريمرغده عبد العزيز الصالح791810207925

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-20حمص04030009514عزيزةرشا محمود السليمان791910207926

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1993-01-01حماه05100059022سريعهرحيق محمد محفوض792010207927

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية نعمال64.6020200عالقات عامة

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة التعليم العالي الال1938.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-29حمص04140020139بتولنور ثابت خضور792110207928

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

20جابي

وزارة التجارة الال286.0020105حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1994-01-20حمص04120079520يمنىعالء رمضان سنكري792210207929

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-07حمص04220005834حسنهسالم دحام العقده792310207930
وزارة التعليم العالي الال132.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-09حمص04010398085حمامهلبنى يوسف شمعه792410207931

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال216.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-29حمص04040003963ناديهروعه ناجز ابراهيم792510207932

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال131.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-02-06حماه06050022178سميرهسماهر سلمان بشير792610207933

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1988-02-20طرطوس10220016688هاله خليلدارين سهيل محفوض792710207934

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال77.1220080إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1993-05-01حمص04120032071دعدفيصل فاضل مرعي792810207935

المركبات

وزارة التجارة الال301.0020119

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

277
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال2432.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-16حمص04040003929ناديهعبير ناجز ابراهيم792910207936

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال274.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-09-15حمص04130033928وصالردينه كاسر سلوم793010207937

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال167.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04180031672خيريهايمان مصطفى النجار793110207938
سيف الدين منصور 793210207939

منصور

وزارة النفط والثروة الال184.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-12حماه05170045575سهام

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1512.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-30حماه05150084809سميرهنوار يوسف يوسف793310207940

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال2538.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-07-18حمص04150006674سناءعمار محمد حسن793410207941

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 27محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد1985-01-17حمص04030033816هدىسليمان يحيى العكاري793510207942

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد فني وزارة النقلالال67.8820060الكترون

(كهرباء)

مصرف سورية 316

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

عامل تمديدات وزارة الدفاع85

كهربائية

518

360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010427908ابتسامهال عبد العزيز اليوسف793610207943
وزارة التعليم العالي الال1749.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-25حمص05170027721ريتارهف صادق مسلم793710207944

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1653.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04010990657فتاهغرام عدنان الحسن793810207945

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1992-02-02حمص04220045717صباح عباسعبير عبد مناف العسس793910207946

التقاني 

الصناعي

1874معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية1878معلم حرفةوزارة التربيةنعمال74.1520140تقنيات إلكترونية

وزارة االدارة الال2433.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حماه05070028354ياسمينرهف هيثم الفقير794010207947

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

345مساعد جمركيوزارة الصناعة274

وزارة الشؤون نعمال1599.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010419339سهامآيه جهاد اسماعيل794110207948

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-15حمص04030057674ترياقنسرين يوسف الصالح794210207949

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20حمص04120041202وزيرهعلي شحادي التيشوري794310207950
وزارة االتصاالت الال2035.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04010167329ليبياوئام محمد العلي794410207951

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال3602.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-01حمص04010200285براءهديمة يعرب مهنا794510207952

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء268فني طحن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1222.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-21حمص04011164040ميادهمحمد نور حسان فياض794610207953

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-10حماه04230011919فوزيهمياده رجب عمران794710207954

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-14حمص04140025972فاطمهديمه زيد خضر794810207955

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-01-03حمص10220046080هيامغنوه توفيق حمدان794910207956

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال70.8620110إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

عطور محمد عبدالعال 795010207957

مراد

وزارة االتصاالت الال1911.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-28حمص04011069708مياده

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15حمص04120072017ليلىنغم محمود الحلو795110207958

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1373.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-04-03حمص07040051670فلايرعبير محمد طحان795210207959

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال337.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-01حمص04120054803حسنهآيليانه محمد شقوف795310207960

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التجارة الال298.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-10-20حمص04120069143وجيههديمه محمد عيسى795410207961

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التجارة الال2855.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-05-07حمص04040028962هيفاءهاني رامز الشما795510207962

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311

المعهد معهد1998-01-03حمص04190045744اميرهريم صالح الخليل795610207963

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال66.1220190مخابر

وزارة االتصاالت الال1902.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-27حمص04180068392نوفهسوزان يوسف المحرز795710207964

والتقانة

235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-04-01حمص04060007436سلوىمرح محي الشد795810207965

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال68.5820200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاع336

وزارة الشؤون نعمال159.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-01-22حمص04220048899مهديهرائده جابر الموسى795910207966

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10حمص04010456251هالهجميله عبد اإلله جحواني796010207967

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1905.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-19طرطوس10240007081رباحال باسم سليمان796110207968

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد الال2553.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-22حمص04030099730ميثمشيرين حسين المصطفى796210207969

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01حلب02430088177فاتوهديل حسين عليوي796310207970
وزارة االتصاالت الال1806.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-02حماه05170014687ايمانحال حسن خضور796410207971

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1990-06-01حمص04010413754هيامرنا عاصم درويش796510207972

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.8320120

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التجارة الال3256.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-04-25حمص04120031649هناديميرنا حسين حسن796610207973

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

المعهد معهد1996-01-15حمص04130033962وصالنورشان كاسر سلوم796710207974

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3720150تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل لف وزارة الصناعة254فني كهرباء

المحركات

335

ثانوية ثانوية1986-03-05حمص04010187742ليبياحنان محمد العلي796810207975

زراعية

وزارة التجارة نعمال63.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04080020217ايمانصابرين صبري العبدهللا796910207976
المعهد معهد1989-06-03حمص04010156861منىمحمد غسان اليوسف797010207977

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال75.8820109شبكات حاسوبية

والثروة المعدنية

وزارة االدارة 38فني

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التعليم العالي الال1885.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-14حمص04030031572امالاحالم قصي خضور797110207978

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28حمص04170059599عائشهايمان منصور المنصور797210207979
وزارة االقتصاد الال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-15حمص04140008501عيدهمادلين مالك شندوخ797310207980

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1863.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-18حمص04220038083سحرروان رفيق زهره797410207981

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حمص04030010087نديمهعفراء راتب احمد797510207982

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1990-02-26حماه05030026874وفاء الحسينهبه ياسر الشحاده797610207983

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال72.0320090

وزارة التعليم العالي الال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-05حمص04010004114سوريابشرى شوكت السليمان797710207984

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-07-12حمص04010668497زهورأغيد ناهض عاد797810207985

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال78.1020200الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال297.0019960كهرباءثانوية صناعةثانوية1977-01-05حمص04150032036عزيزهنوفل هاشم ديب صالح797910207986

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-28حمص04020089245فاطمهسوسح محمد السليمان798010207987
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04180030407سيرهاحالم محمد خير طه798110207988
وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010657663لميهحنان علي السليمان798210207989

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال1412.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-18حمص04010528731ثراءميس سامر القش798310207990

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1241.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-13حمص04010467871غادهمنار علي العلي798410207991

والتجارة الخارجية

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1988-03-17حمص04150006561معاني عليعامر فجر خليل798510207992

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال71.2620127المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

وزارة التعليم العالي النعم2288.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-20حمص04011029429عوازلرهف عبد الحسن حبيب798610207993

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2044.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-09حمص04040002740هويدىريم هيثم موسى798710207994

االجتماعية والعمل

316عامل تقطيروزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2265.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-12حمص04080014324تغريدريما ياسر السكاف798810207995

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1515.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04030055365سوسنحال توفيق ابو ثلجه798910207996

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1667.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01حمص04010539774منارهديل عصام بنيان799010207997

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-10-05حمص04010480012سيرينبشرى طارق جراد799110207998

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال70.9220150طب طوارئ

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-25حمص04030022334احالملينا علي فاضل799210207999
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-09الالذقية06090101478رناحال كمال تقال799310208000
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال107.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-02-22دمشق03110074101بهيجهاحالم وهيب خليل799410208001

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1878.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25حمص04150021379فاطمهميس غسان فياض799510208002
المعهد معهد1999-01-23حمص04150020546سعاد االحمدنجاح سليمان عيسى799610208003

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1902معلم حرفةوزارة التربيةالال62.8120210تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

1893معلم حرفةوزارة التربية337

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال2161.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16حمص04190071672نعيمهسلمه محمد صعب799710208004

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-01حمص04030006534نزههمحاسن محمد شنو799810208005
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-01حمص06020096749بدرهنادين مالك االشقر799910208006
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04030042265رجاءهال جابر الحسين800010208007

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1994-01-08حمص04080030645اسمهانبثينه بدر ملحم800110208008

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.6420170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد2000-10-11حمص04010501156كوثر ابراهيماريج سمير الحسين800210208009

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال93.3620210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التجارة الال3752.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-05-01حمص04010416307موالياسمين نادر الحسين800310208010

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة258أمين صندوق

وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2480.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-22حمص04011148711سميحهنور العين مهند السطاحي800410208011

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25حمص04010145642نوالاحالم محمود الونوس800510208012
وزارة االدارة الال1571.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-29حمص04040005250ثناءيوسف أحمد حسين800610208013

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة الشؤون الال159.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-05-29حمص04180062710محاسنلميسه صالح االحمد800710208014

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-06حمص04010070950نادياناهد ممدوح بركات800810208015

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال125.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-20حمص04030050896بدريهفاطمه حسن عقيل800910208016

والتجارة الخارجية

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-28حمص04140008933هيامعبير عبدو عاصي801010208017

والتقانة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-20حمص04170002720بدرهأمل خضر السليمان801110208018
وزارة الموارد الال2509.0020200كهرباء صناعيةثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04140019431هناءنتالي عيسى سليمان801210208019

المائية

أمين مستودع وزارة الصناعة1552مراقب ورشة صيانة

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-15حمص05150114792ناهيبراءة ابراهيم سعود801310208020
المعهد معهد1980-02-27حمص04010856101حسيبهسميره يونس قاسم801410208021

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال75.7120000

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1977-10-30حمص04220038125سميعةفتاة نبية صالح801510208022

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال74.2520020مطبخ وحلويات

وزارة االتصاالت الال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-02الالذقية04010415581جميلههيا يحيى الصالح801610208023

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال1425.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-02حمص04150035296امالملك نزار حسن801710208024

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

232كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-25حمص04070014026فاطمهعبير عدنان عصورة801810208025
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04150013333مطيعهعليا عبد المنير فندي801910208026

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04060013190شمسهمنال مصلح المحمود802010208027

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1983-01-24حمص04150030100عزيزهنبيل علي محمد802110208028

زراعية

وزارة التجارة الال528.0020038ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-29حمص04030018938عزيزهعفراء غسان المحمد802210208029

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال152.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حمص04130032819سورياعلي ايوب حبابه802310208030

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حمص04150029805سميرهفينوس مصطفى حسن802410208031
وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01الالذقية06110018542وردهحنان محمود صالح802510208032

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04150013351مطيعهكيان عبد المنير فندي802610208033

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1968-05-01حمص04170003766عائشةمريم عبدهللا دحل802710208034
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وزارة التجارة الال307.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-20حمص04080011195يسرهمنال فارس عوده802810208035

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 10جابي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1373.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20حمص04010918040نجوىضياء حيدر الحوراني802910208036

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-08-01حمص04120041054صفاءنور وليد رجب803010208037

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.2620200أشعة

وزارة التعليم العالي الال154.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-04حمص04080014630خديجةنجله علي العلي803110208038

والبحث العلمي

وزارة الموارد 52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1638.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-25حمص04010949190فاتنمرح سائر المحمد803210208039

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حمص04120078089ناظميهابتسام بدر حسن803310208040

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-01حمص04170019254عائشهحليمه علي حمدان803410208041
وزارة التجارة الال3116.0020130حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-10-06حمص04120082078سورياابراهيم سالم يوسف803510208042

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

المعهد معهد2001-01-25حمص04010675225نسرينآيه غيث السالمه803610208043

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.3820210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء345مساعد جمركيوزارة الصناعةالال272.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-11-01حمص04170077503متعبهمريم أكرم الحمده803710208044

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-03-05حمص04130055060معانيبتول عطيه وسوف803810208045

التقاني 

القانوني

المعهد التقاني 

القانوني

225كاتب ضبطوزارة العدل224كاتب ضبطوزارة العدل25كاتبوزارة األوقافالال70.1120170

وزارة الشؤون نعمال2038.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-15حمص05050039888كريمهوفاء شحود االبراهيم803910208046

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1473.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120074336فاطمهرمضان علي شحود804010208047

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-01-02حمص04130041831سميرهجوليا طاهر سليم804110208048

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال63.2920170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

المعهد معهد1993-10-20حمص04190099741داللحنان صادق مرهج804210208049

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.6720160بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-05حمص04120069714مهاشذى احمد جاويش804310208050

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال104.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حمص04140025405سهاملمى سليمان محمد804410208051

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-08حمص04030074506مجيدهلميس سليمان اليوسف804510208052

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال118.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-03-15حمص04120082365كوثرندى محمود عطيه804610208053

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-20حمص04170081797فاطمةعائشه يوسف ناصر804710208054
وزارة االتصاالت الال114.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-07حمص04010190476خالديةعبير نزار االنصاري804810208055

والتقانة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2282.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-20حمص05150072108فوزيهبثينه يوسف يوسف804910208056

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2125.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04حماه05170033518عتاباليانا غسان مقصود805010208057

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال153.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-09-02حمص04010868865فاطمهسناء محمود العلي805110208058

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02الالذقية06200094170نجاتغفران جميل محفوض805210208059

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04150030417أملمي محمود عموري805310208060

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2034.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01الالذقية06150037957فاطمةليالي عابد مراد805410208061
وزارة التعليم العالي الال1589.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-12حمص04230045217سميرهلطيفه يحيى نور الدين805510208062

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة 18محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-09حمص04010407033علياختام محمود االسعد805610208063
المعهد معهد1995-06-22حمص04130032871زكيه عيسىكنانه نعيم حبابه805710208064

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال64.6520170تقنيات كهربائية

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15حمص04050015655ليلىريما صالح العروق805810208065
499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1523.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-10حماه05170019058لقاءزينب غياس محرز805910208066
وزارة التعليم العالي الال1833.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05170026798فتحيهنورهان محمد ديوب806010208067

والبحث العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-03حمص04020019655نديمهفراس حسين الشعبان806110208068

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2181.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04011017538فدوىعالء حسان الحسين806210208069

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-03-14حمص04010394247رفاهلوجين وائل دياب806310208070

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال77.1120210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1568.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-15حمص04230045214سميرهنبال يحيى نور الدين806410208071

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2107.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30حمص04120089761ميلياميالد حسن مرعي806510208072

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-09حماه05050153088هولهزينب محمود بروش806610208073

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1817.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-28حمص04140026463اسبانيابشار وجيه درويش806710208074

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة12جندي إطفاء

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال142.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-09-20حمص04010183522بديعةرجاء حبيب االشقر806810208075
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-17حمص04150032341حاكمهمجدلين شحاده حسن806910208076

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال143.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-01-01حمص04140041432حفيظهغياس عبدو مكائيل807010208077

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة21محاسب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-05حمص04030000985فيروزلبنه محمد بلول807110208078
وزارة التعليم 241كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-20حمص04070037640رويدهمها محمد الرويشدي807210208079

العالي والبحث 

العلمي

232كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-25حماه04040024441سلماأمروس محمد قاسم807310208080

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2645.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-10حمص04030025940سراءمرفت أحمد قبوي807410208081

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 23محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1785.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-07حماه05180025883شفيقهرويده جحجاح ضاهر807510208082

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1689.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-27حمص04230046457عبيرمريم حسن الشعار807610208083
المعهد معهد1988-04-16حمص04010139479روسيارشا محمد شاويش807710208084

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال71.3920080

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2097.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-14حمص04010700498منالمروه محمود عبدالمطلب807810208085
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1512.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-03حمص04150027080اعتدالروان محسن سليمان807910208086
المعهد معهد1989-07-01حمص04220017046منىمرام اكرم الباطولي808010208087

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.5520100علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حمص04120070588جميلهزينه بدر عيسى808110208088

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الموارد الال164.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-30حمص04010568674نجاحرائده حسن البيطار808210208089

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

هبه خالد الفيومي الشهير 808310208090

بالخطيب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07دمشق01010284109غصون

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-20طرطوس10220033973منتهىغزل رامز محمود808410208091

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1973-03-01حمص04010415563غزالهجميله ابراهيم مصطفى808510208092

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1971-08-23حمص04040006797خطيرةمريم توفيق علي808610208093
وزارة الشؤون الال2022.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-10حمص04040020546منظرريتا ايمن عبدو808710208094

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

احمد عبد الكريم ميزه 808810208095

نازي

المعهد معهد1990-03-08حمص04180007804رحمه

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال79.1220193بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حمص04030057580اميرهصفاء حامد العمران808910208096

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-06حمص06100009096سهامرنا ميهوب ابراهيم809010208097

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-17حمص04080004293فطومسهام محمد المحمود809110208098

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010695328هناديعائشة محمد عيد كرد809210208099

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2320.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-28حماه05170048516ثناءلما بهاء الدين حجل809310208100

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2886.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-03حمص04140055332سماهربتول مسلم اسعد809410208101

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1405.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حماه05050152221ميادهجلنار اصف االبراهيم809510208102
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-03-17حمص04120048319سهى عباسهمام يوسف صافتلي809610208103

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة338مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.3820201صيدلة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1997.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-06-28حماه05170020717الهامحاتم متعب داده809710208104
وزارة التجارة الال3816.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حمص05170018169رويدةنجوى غسان كمال809810208105

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1997-04-10حمص04220030217ازدهارعلي عدنان سالم809910208106

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1020183ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-06حمص04010564321حسيبهماجدولين محمد سليمان810010208107

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1622.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170009748فاتنهدى أحمد دياب810110208108

والبحث العلمي

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة االتصاالت الال177.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-18حمص04040011915تمامميس عبدو حمدوش810210208109

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04140045124ازدهاركاتيا عبد الجواد يوسف810310208110

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-13حمص04120113882عائدهمريم ابراهيم يوسف810410208111

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

تهاني محمد صفوح 810510208112

المسدي الزين

وزارة التعليم العالي الال2365.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010426588تماضر

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1424.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-20حمص04020021480نديمهربا حسين الشعبان810610208113

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2518.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-14حمص04120100069مياسهنجوى محمد سريطة810710208114

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2093.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-09حمص04011019187ميساءيوال عبد الحي رحال810810208115

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة النعم3061.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-23حمص04140031699عاليهميس احمد يوسف810910208116

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة التعليم العالي الال1777.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-27حمص04010174329اسمهانحنين مالك الديوب811010208117

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حمص04220018931غانارشا منيف بلول811110208118

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04010405028ملكميس علي الحسن811210208119
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2546.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04030078558داللالحسين علي مندو811310208120

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال171.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-04حمص04050014498ختامعمار ياسر الصالح811410208121

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

318عامل طبخوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال1632.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-25حمص04120099437لينارهف محمد حمدي811510208122

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-12حمص04120064715روزهسماره سعد الديب811610208123

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1813.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-08حماه05050152217ميادهحسن آصف االبراهيم811710208124

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-26حمص04010424046منتهىيارا عبد المنعم الجلودي811810208125

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال173.0020190علميثانوية عامةثانوية1987-01-13حمص04010640948غادهماري حافظ غنوط811910208126

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1992-01-01حمص04120027274عواطفلمى علي عباس812010208127

التقاني 

الصحي

332مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال91.6320110أشعة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1726.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه10220035896تماضرالرا فائز درويش812110208128

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2357.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04080021426غازيهأروى محمد السعيده812210208129

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-01-29حمص04030061074منىنتالي ياسر الحسن812310208130

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.6420200

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05إدلب07220113770فاطمةآية حسن خطيب812410208131

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1598.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-04حمص04130052913احالمحنين صديف رشيد812510208132

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1865.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-04-20حمص04140048809فخريهمادلين محسن عباس812610208133

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال150.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-01حمص04010754840شهيرهبدريه حسين القصاب812710208134

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-16حمص04190005812أميرةروعة ماجد الحسن812810208135

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1818.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-27حمص04220001334هداريم فياض شدود812910208136

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال149.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-02-14حمص04170073738امنهسميه ابراهيم الشيخ علي813010208137
وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-01حمص04090012653مريمسمر دروبي المفرج813110208138

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-11حمص04080019207سهيلهبيان فواز ابراهيم813210208139

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-14حمص04030014107نوالغاده احمد المحرز813310208140

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1555.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-08حمص04030054182خلودبدور حسين منال علي813410208141

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1651.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-09حمص04060010311رويدافاطمه غازي بدر813510208142

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون الال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-02-01حمص04020085284فخريهانتصار عبدالباقي الصالح813610208143

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1609.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-11-12حمص04050023064زائدهدعاء منصور العبد هللا813710208144

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد2002-01-01حمص04140045929نوالسوزان احمد عباس813810208145

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

1887معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربية1888معلم حرفةوزارة التربيةالال74.9320210

وزارة التعليم العالي الال2052.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-25حمص04020021433نديمهسوزان حسين الشعبان813910208146

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد2000-01-01إدلب07030035593صافية ياسينمنار كمال الشيخ814010208147

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.9720210

وزارة االتصاالت الال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-08حمص04030040748نديمهحنان عبد الكريم الصالح814110208148

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عيسى حسين علوش 814210208149

اليوسف

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2512.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-09-11حمص04190029069فداء

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04020044918نهادملك عبدالخالق عبدالواحد814310208150

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-24حمص04030032966نجاحسوزان غريب حسن814410208151
وزارة التجارة الال2638.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-02حمص04120125802ملكهميس الريم يوسف قموحي814510208152

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم 257بائع

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

الجهاز المركزي 516

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة التعليم العالي الال1912.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-31حمص04220009188اميرهريم نادر محمد814610208153

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20حمص04190047907تمامروزيان محمد الداوود814710208154

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-14حمص04130053179فاطمهرهام أحمد شدود814810208155
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1883.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04010546757غادهساره عدنان سالمه814910208156

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال156.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030033365سالمبشرى نديم بدر815010208157

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04180055745هناءتغريد احمد الحسين815110208158
وزارة االتصاالت الال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-12حمص04010156459زلفارقيا نبيه االبراهيم815210208159

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-23حمص04010767940ازدهارنسرين يونس االحمد815310208160
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-28حمص04200024488روعهتماضر وحيد عبد هللا815410208161

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-31حلب02020082662نظميه لبابيديدعاء محمد بطيخ815510208162

التقاني 

التجاري

311أمين صندوقوزارة الصناعة312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة493مساعد محاسبوزارة الدفاعالال91.1620200محاسبة

وزارة التعليم العالي الال2071.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-28حمص04010985155سهيرجعفر طالل الحسن815610208163

والبحث العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-01حمص04090012194فاطمهسحر فاعور المفرج815710208164
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26الالذقية06200093957فتاةجاكلين اسعد حسون815810208165

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1961.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-25حماه05170014696ايمانحنان حسن خضور815910208166

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04010767935ازدهارلوسين يونس األحمد816010208167

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

يثرب محمد نور الدين 816110208168

الخلف

وزارة التعليم العالي الال119.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص11010076458مياده

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04120110625ساميهآيه ابراهيم جمعه816210208169

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2261.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-18حمص04030001171لوزيههاديه نصر المحمد816310208170

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04120110623ساميهفاطمه ابراهيم جمعه816410208171

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04120088162امنهلينا فوزي عباس816510208172

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

غزل احمد كامل عبد 816610208173

المطلب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-14حمص04010700456ريمه

317عامل تخميروزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2148.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-10حمص04130053337رضاحمزه يوسف موسى816710208174
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حمص04180093105نجاحاسمهان شاكر بكور816810208175
ياسمين عبد المولى 816910208176

الشاطر

المعهد معهد1999-07-05حمص04010808718حنان الملحم

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال88.0520200محاسبة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1709.0020160علميثانوية عامةثانوية1987-03-08حمص04200001077ناجيهلميس عبد العزيز دخان817010208177
وزارة التعليم العالي الال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01طرطوس10260003837وجيههأريج احمد الدالي817110208178

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

قاسم عبد الرحيم حوري 817210208179

الصبره

وزارة الموارد الال297.0020100ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-04-15حمص04070028979زهريه

المائية

وزارة التجارة 1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1556مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1019فني ميكانيك

وزارة االقتصاد الال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-28حمص04150019556زينبفردوس ابراهيم معروف817310208180

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال1579.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-10حمص04140024422منىرنيم محمد خليل817410208181

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04070015928منىمرام احمد الباكير817510208182

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140024431منىغزل محمد خليل817610208183

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1996-11-28حمص04190087724نجالءيزن علي الحمدان817710208184

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1891معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4020170تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

المعهد معهد2001-01-04حمص04220039278اعتماد الجنيديحال خضر االبراهيم817810208185

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.9020200صيدلة

وزارة التجارة نعمال4252.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-05-01إدلب07030082072نزيهةنرمين محمد قداد817910208186

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120066446سامياعبير حسن العلي818010208187

والتجارة الخارجية

128كاتب

231كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حمص04190004578امنهفاهمة محمود الكنج818110208188
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2611.0020140علميثانوية عامةثانوية1991-12-10حمص04220046146كوثرنورهان يوسف حسين818210208189

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2262.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-17الالذقية06170008366روجينرنيم هيثم اسعد818310208190

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال2509.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05120030905سهامالهام حبيب حسن818410208191

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2334.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-31حمص04010440064فايزهسمر غازي خليل818510208192

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-04-05حمص04190050248شهيرهاوسكار يونس شبه818610208193

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.1020210

المعهد معهد1984-01-20حمص04190054201خلودخليل علي الحماده818710208194

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال76.0020050

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد مهندس وزارة النقل511مخبري

فني/

313

وزارة الشؤون الال126.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-04-01حمص04010293092الهامميساء غازي الحناوي818810208195

االجتماعية والعمل

319عامل تصفيةوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1842.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01الالذقية06170031222هيامفاطمه منذر حسن818910208196

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-05حمص04220046125كوثرحميده يوسف حسين819010208197

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2432.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01إدلب07030035565صافيةربى كمال الشيخ819110208198

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2065.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-27حمص04150024656نوالكنانه ديب جمعه819210208199

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2696.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-22حمص04080033829ابتسامرهام وجيه خضور819310208200

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-22حمص04170031749امنهحليمه محمد الطقس819410208201

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30حمص04130031179حياةلمى ادريس ابراهيم819510208202

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1423.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-20حمص04180021636عيشهفاطمه عبد الحليم الضحيك819610208203

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-04حماه05090015191ماجدهآيه منيف الرمضان819710208204

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-03-05حمص04011186535مريمآالء احمد الملحم819810208205

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال70.1420210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04190063215نوالعدي محمود السليمان819910208206
وزارة التجارة الال298.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-04حمص04130037138مريمرنا عيسى حسن820010208207

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1976-11-16حمص04010778199سهامحسان احمد صافتلي820110208208

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5019985

234كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04200012079سهامخلود محمد نزيه شاهين820210208209
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-13الالذقية06010367037ناريمانوسام محمد دريوسي820310208210

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-27حمص04140055492ثمينهتغريد غانم ابراهيم820410208211

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالنعم1731.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-25حمص04230004366هالهيارا غسان عيسى820510208212

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1800.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01إدلب07030037269وفاءزهراء حسن زين820610208213

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1986-11-30حمص04220038275ميلياالهام بهجات شاهين820710208214

زراعية

وزارة التجارة الال380.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

230كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2402.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-15حمص04200041876سميرهرجاء محمد حسين820810208215
وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1921.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-19حمص04080030655نسرينغزل احمد ملحم820910208216

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التجارة الال3806.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-24حمص04120019031يارا عبدالرحمندلع فراس الناصيف821010208217

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء262محاسب مواد

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-21حمص04200000260جهينهعائشه سيف الدين موسى821110208218

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 232كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال281.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04010768004ليندهبشرى ابراهيم حسن821210208219

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التجارة الال23215.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-15الالذقية06110077347امينهكنانه مهند محفوض821310208220

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

المعهد معهد2001-01-10حمص04120082371ندى عطيهمنال ابراهيم اسعد821410208221

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال79.1020200محاسبة

والتجارة الخارجية

310أمين مستودعوزارة الصناعة124كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15حمص04150007520كوثرهبه عبد العزيز العلي821510208222
وزارة التجارة الال3205.0020141كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-03حمص04140013647هناءعمر رفعت بشور821610208223

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1018فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 278فني الكهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال1428.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05160026720نواللبنه علي جفول821710208224

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04200034390امنهحسنه عبد الرحمن محمود821810208225
المعهد معهد1986-09-25حمص04030056033نوالهبا يوسف ابو عيد821910208226

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال65.8720110إدارة أعمال

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االقتصاد الال1820.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-29حمص04140038653هالهاحمد اسكندر االحمد822010208227

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1946.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04120073682مريمعزيز حاتم قاطرجي822110208228

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 12جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال183.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-20حمص03100026928زكيهبشرى ابراهيم الحداد822210208229

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-21حمص04010876431ملكهعنادل محمد حسن822310208230

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حمص04200024793ختاملينا خالد الحويل822410208231
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-19حمص04010849569مريمضياء عبد الحمن الضعيف822510208232

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1689.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-20حمص04010884801كوكبدالين علي العبد هللا822610208233

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

المعهد معهد1995-02-11حمص04080026677مديحهرهف سجيع االحمد822710208234

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال68.9420170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2477.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04170014748روزيتاريج محمد شربه822810208235

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1217.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-05حمص04230021108سوسنسماح مؤيد الديب822910208236

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1965-09-28حمص04010494758رسميهمنى محمود فارس823010208237

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال56.3819860تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2127.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010119747رويدهيوسف ناصر الخضور823110208238

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال171.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-11-01حمص04220023553رجاءسهى حسن القصراوي823210208239
وزارة االقتصاد الال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04010588881عائدهمرح هشام حمدان823310208240

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04040028736ناهدساندي أدهم أحمد823410208241

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-01دمشق03110063565مناانتصار محمد الدرويش823510208242

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1881.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04010079118ردينهتسنيم لؤي الرجب823610208243

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال2344.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04010189192مركزانمعال علي ابراهيم823710208244

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-01-01حمص04010270614مرحنجوى عبد هللا الحالق823810208245

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال67.1020210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االدارة الال2354.0020153علميثانوية عامةثانوية1998-01-05حمص04140032066غصون عبودابراهيم دحام عبود823910208246

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 27محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الموارد الال232.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-09-21حمص04170049921هندخديجة هيثم العبيد824010208247

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01حمص04010738567كوثراسماء جندل حصني824110208248

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال192.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-07الالذقية06190007791عائدهمضر جميل حسن824210208249
وزارة االدارة الال3077.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-03-30حمص04040028751ناهدسالي أدهم األحمد824310208250

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال2598.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-02حمص04220057946سهامدعاء كامل الراعي824410208251

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-12-27حمص04010854251وتركيتماريا محمد السليمان824510208252

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-03-17حمص04011069756نزيهه العليريم غسان ابراهيم824610208253

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال65.7620160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت 241كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15حمص04070022372خديجهرانيه حسين عليقه824710208254

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2256.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04220057942سهام ملحموالء كامل الراعي824810208255

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29حمص04010452788نوفههالة هيثم جنيدي824910208256

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال298.00201110كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-03-01حمص04150007704نوالعلي جهاد اسعد825010208257

الداخلية وحماية 

المستهلك

1069عامل مهنيوزارة الكهرباء278فني الكهرباء

المعهد معهد1990-09-26حمص04010015360عفافعلي كرم داود825110208258

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال72.3420118

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االتصاالت الال122.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10حمص04180062725سميرهاسامه بدر خضور825210208259

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حمص04010953883بلهابيان صبحي المشهداني825310208260

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال271.0020108كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-19حمص04150007969سحرميالد يونس أحمد825410208261

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1330.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010169639حاجهوعد صباح الزين825510208262
وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-01دير الزور09120027973حوريهليندا حسن الكريم825610208263

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2001-07-15حمص04010616175لميس نوفللين ناصر الخليل825710208264

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال75.9420210محاسبة

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-25حمص04010445565عفيفهفايزه فياض سالم825810208265

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال120.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02حمص04080004715اميرهايمان محمد قزق825910208266

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال118.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-10-10درعا12170016018فهميهاحالم عدنان الخلف826010208267

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04150000285اروهمي ياسر العلي826110208268

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال329.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-05حمص04130062672قدوسمعاني مخائيل شقيره826210208269

والتقانة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

المعهد معهد1998-01-10حمص04030017599نجودنغم احمد الداود826310208270

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال67.5320200شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة النفط 115

والثروة المعدنية

38فني

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15حمص04150017882نهادابراهيم نصر العلي826410208271

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-10-22حمص04011036489ندىماهر عبد الحكيم درباس826510208272

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.9820160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120036911فاطمهأمل عبد الكريم خليل826610208273

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال335.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-10-01حماه10160032570داللدعاء عبد الحميد احمد826710208274

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 259محاسب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

المعهد معهد2000-01-01حمص04010079122ردينهمايا لؤي الرجب826810208275

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال79.9220190شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

مساعد خريج وزارة الصحة8مساعد فني

معهد

وزارة التعليم 351

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حمص04030020350عزيزهبشرى غسان المحمد826910208276

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-06-28حمص04020021393نوال االسعدوالء ماجد الشعبان827010208277

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.0420140علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

وزارة التجارة الال3012.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04040028959رويدهرهف يوسف عباس827110208278

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 1070عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة االتصاالت 241كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04070022378خديجهشهيره حسين عليقه827210208279

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حمص04120036756فاطمهاريج عبدالكريم خليل827310208280

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1988-01-06حمص04170030637حليمهكوثر أمين قزيز827410208281

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال71.6120110

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

المعهد معهد2000-01-01حمص04010695208هناديفاطمه محمد عيد كرد827510208282

التقاني 

الصناعي

1884معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال65.5220190تحكم آلي

المعهد معهد1991-01-13حمص04120060579عائده عمرانمهى ابراهيم صارم827610208283

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال67.9620150إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

المعهد معهد1994-01-01حمص04150020127سمر الديبحسام حسن شاهين827710208284

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال68.4620153تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل لف وزارة الصناعة254فني كهرباء

المحركات

عامل وردية وزارة الصناعة335

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

المعهد معهد1997-03-20حمص07030048119كفايهوفاء عبدو زين العابدين827810208285

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال73.2920200أسواق مالية

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 513معتمد رواتب

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

المعهد معهد1998-04-19حمص04120079560سهامنور محمود الحسن827910208286

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال68.3320200محاسبة

المعهد معهد1991-04-25حمص04070004408رسميه الصالحعمر علي الصالح828010208287

التقاني 

الصناعي

1897معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8720110تقنيات كهربائية

وزارة التجارة الال293.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-04-17حمص04020032063غادهبشرى سليمان اليوسف828110208288

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 278فني الكهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-09حمص04050029845قمريهرال شمس الدين اليوسف828210208289

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال2219.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-30حمص04010424255تغريددانا محمد سمهر رجوب828310208290

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2188.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-23حمص04010788512ميساءمايا علي بدور828410208291

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-09حمص04220037728سعادفداء منيف الخضور828510208292

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-08حمص04010061766سناءفاتن مالك الشيخ محمد828610208293

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04170008453خديجةيسرى محمد طالس828710208294
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-18حمص04060005819اسمهانياسمين صالح الصالح828810208295

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120054673رجاءسالف مدين العلي828910208296

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2001-01-29حمص04040007083وحديه محمدرزان محمد طبه829010208297

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 1890معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6020210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

8مساعد فني

عامل مهني وزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3396.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-06-18حمص04140013449نوالزينب وحيد موسى829110208298

درجة أولى

1076

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حمص04120011694سحرمريم عبد الرحمن شهوان829210208299

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال141.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-04-05حمص04020018785وحيدهعيسى حسين العلي829310208300

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 23محاسب

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2803.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-25حمص04140048328سحرعمار علي محمود829410208301

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-26حمص04080003205نجديهرباب مطر حماده829510208302

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2326.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-15الحسكة08010020075هيلهبتول علي الرجب829610208303

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1996-01-17حمص04140040190اميره عبودفاطمه خضر سلوم829710208304

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4520170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال184.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-21حمص04010930500فاطمهنورالدجى محمد الخضر829810208305

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15حمص05170044320زهريهرحاب مزيد البرو829910208306
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-26حمص04040027594يسرىسحر احمد الشقيف830010208307

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حمص04040026790منىمريم بسيم بدور830110208308

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال269.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-01-01حمص04030001375ليلىاسامه رمضان سالمه830210208309

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-22حمص04140006266توفيقهميس سليمان اسعد830310208310

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-20حمص04030015225هندروال يوسف العيسى830410208311
242كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-14حمص04080013217سهامنور يوسف الحسين830510208312
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-24حمص04140043691عليارقيه سلمان دردر830610208313
وزارة الموارد الال2363.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-11حمص04050034137رانياهبه طالب العيسى830710208314

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120048331نزههمها محمد صافتلي830810208315

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال139.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حمص04010659512سعاديسرى ديب السلوم830910208316

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال1934.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-10حمص04120099745عليانورمان ياسر حمدي831010208317

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1548

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1943.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-07حمص04040008031ميادهميس سمير إبراهيم831110208318

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال354.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-10-25حمص10010046698صبحيهسهيال نواف ديب831210208319

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة النفط والثروة الال1465.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-18حمص04010129694الراآيه ثابك شاويش831310208320

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-01حمص04050000130جميلهفرح شوكات العلي831410208321

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال275.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-21حمص04010094354ساميهميساء يوسف الحسن831510208322

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 278فني الكهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15حمص04010792841سميرهروان محمد سليمان831610208323

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020137أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04010002677لميسعلي صالح وقاف831710208324
وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1613.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010589475نيرولينحنان محمد الصفتلي831810208325

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-04حمص04120070745ليلىليسيا مرشد فقير831910208326

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1741.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-23حمص04030000138محاسنرهام رامز الصالح832010208327
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2233.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04060028846اكتمالرفاه جمال الجاني832110208328

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2689.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01حمص06100054574حنانعلياء حاتم اسعد832210208329
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وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1553.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04120070755ابتسامكنانه حيدر فقير832310208330

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01حمص04030015672فايزهزينب محمد العبد هللا832410208331

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1495.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120070766ابتسامليندا حيدر فقير832510208332

والبحث العلمي

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة التعليم العالي الال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-23حمص04010029933حليمهمها محمود سرحان832610208333

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04010174257سميرهاحمد نديم االبراهيم832710208334

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2325.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-26حمص04030011007خديجهريم علي كور832810208335

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030011783فاطمهزهراء محمد صقر832910208336

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1980-03-18حمص04020010698حكميه مدحهناء عباس حمود833010208337

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة نعمال74.8920050

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة النفط والثروة نعمال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-24حمص04180031857يسرىرباب يحيى اليوسف833110208338

المعدنية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-16حمص04010387229خديجهروال احمد النقري833210208339

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04030032648صفاءرزان سليمان الشحود833310208340

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-20حمص04140027740سميرهميرنا اسماعيل محمود833410208341

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الموارد الال2691.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-23حمص04040027966ياناغسان عبدهللا ادريس833510208342

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1813.0020130علميثانوية عامةثانوية1992-08-08حمص04010174260سميرهسوسن نديم االبراهيم833610208343

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-05-15حمص04180033586فاطمهفداء خالد المحيميد833710208344

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال71.0920200بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1702.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010578492ليلىالهام محمود رابعة833810208345

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال2140.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-27حمص04011120873اعتدالنادين سهيل المحفوض833910208346

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 16محاسب

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال163.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-02-23حمص04060019919كلوريارانيا جول ابراهيم834010208347

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-15حمص04010768098ريمهديل فاطر سرحان834110208348

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حمص04040032158اسعافالرا يوسف رمضان834210208349

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-22حمص04130025729نورهانإياد جرجس جرجس834310208350
المعهد معهد2001-01-01حمص04040022587سمر شلهومساره نور الدين يوسف834410208351

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1890معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربيةالال70.0020200

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التجارة الال1351.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-10حمص04120027205غصونعلي حسين يازجي834510208352

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 258أمين صندوق

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2333.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-03حمص04010798782زينبايفا غسان حيدر834610208353
وزارة التعليم العالي الال1659.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حمص05170036912سميرهعبير ايمن عبدهللا834710208354

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2428.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-04حماه05170040406هناءأماني أحمد جوهره834810208355
وزارة االتصاالت الال2166.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01حمص04040023170رئفهروال يوسف رمضان834910208356

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1970-07-01الرقة11010161109امينهجمعه صبحي العيدان835010208357

التقاني 

الصناعي

1905معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5019930خراطة وتسوية

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-15حمص04140032645دعدعلي وهيب ملحم835110208358

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1986-01-01حمص04010295865منىبشرى عبد الرحيم البابا835210208359

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال66.5420060

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال199.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-12حمص04060018576سليمهمها حيدر حيدر835310208360

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1997-03-08حمص04010189736خديجهزهراء ايوب طه835410208361

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.7920180مخابر

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1681.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-18حمص04150030296اميرهفادي حسين احمد835510208362

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االدارة الال2310.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-29حمص04220056065فوزيهشيماء مدين الخضر835610208363

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-17حمص04020015854نادياشيرين فريد الموسى835710208364

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون نعمال1905.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04140026777اميره محمودآية احمد محمد835810208365

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120097132ريمهبتول علي ظروف835910208366
حال محمود شيخ محمد 836010208367

علي

المعهد معهد1999-04-01حماه05010356767اميمه سليمان

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال69.7220200المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

مساعد وزارة النقل509مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

314

وزارة التعليم العالي الال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-23حمص04040010986سميحهصبا تركي بالل836110208368

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-01حمص04011162823منىحسام عبد الحسيب حلبوني836210208369

التقاني 

الصناعي

1882معلم حرفةوزارة التربية339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال68.1620210تحكم آلي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03حمص05150020832منيرهدالل بهزاد عمار836310208370

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04150012060نجاحمنال خليل كنعان836410208371

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال172.0020064علميثانوية عامةثانوية1987-10-30حمص04040032575هيامراغد مروان سليم836510208372

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم العالي الال2357.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-04-20حمص04010568816اسعافرغد بدر علي836610208373

والبحث العلمي

وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-03حمص04010113302هياممرح عدنان العلي836710208374

والتجارة الخارجية

128كاتب

لميس عبد الكريم صالح 836810208375

عيسى

المعهد معهد1986-10-15حماه05170017100صبريه سليمان

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال66.4520070إدارة أعمال

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 116مساعد اداري ثان

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

وزارة الموارد الال2068.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04030035714هدىمنال باسل نوفل836910208376

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20حمص04230011439لمعهمنال كنج الشمالي837010208377

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-26حماه06100029947نورهاليازا علي البارودي837110208378
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الالذقية06020058316هيامميس عدنان العلي837210208379

والتجارة الخارجية

128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال161.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08حمص04030074344فاطمههديل راكان خزنه837310208380
وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17حمص04010088782نادياروال عبد هللا عبد الباقي837410208381

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-12-02حمص04020011088حكميه مدحهدى عباس حمود837510208382

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال80.5720170معالجة فيزيائية

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال264.0020045الكترونثانوية صناعةثانوية1983-01-01حمص04010868665نهادبشار عبدالمجيد سالمه837610208383

وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1558

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

المعهد معهد1992-02-19حمص04020016212رانيهساره محمد عصوره837710208384

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال76.0220140

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25حمص04150002517فاطمةسوزان محمود حجل837810208385

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-06حمص04030033691ميليانجوى ابراهيم العيسى837910208386

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال140.0019870علميثانوية عامةثانوية1967-03-02حمص04040008483زاهيههناء منصور منصور838010208387

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-24حمص04150002588منيفهحال ابراهيم علي838110208388

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2151.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190003061فاطمهضحى عبد هللا الزين838210208389

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-15حمص04140046782مهديهسالي جميل خضر838310208390
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-10حمص04080033352سميرههيا نبيل جحي838410208391
عامل صيانة وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعةالال287.0020072ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1989-01-06حمص04220033139سميرهمرهف فرج الصالح838510208392

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

328

المعهد معهد1985-06-25حمص04170061039نجمهعالء عبد الكريم الرجب838610208393

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5720060ميكانيك مركبات
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1536.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140024888سميرهرحاب راسم سالمة838710208394

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-27حمص04080023326فريزهرنيم محمد رستم838810208395

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1994-02-01حمص04190141388رغيدهمنصور علي خضر838910208396

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربيةالال75.8720163ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حمص04030056816سناءسراب محمود زيود839010208397

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال301.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-13حمص04010018043بدريهرفيده شريف ديوب839110208398

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة الشؤون الال215.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-10حمص04150003188يسرىهبه خليل فتيان839210208399

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-06حمص04140020072بدريهسناء نجيب العلي839310208400

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

239كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-24حمص04220092060زينبعلي قصي الباطولي839410208401
المعهد معهد2000-04-28حمص05170034135ماريامارلين بطرس محمد839510208402

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال75.2620210

وزارة التعليم العالي نعمال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04020039619سهامريتا احمد الخليل839610208403

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04140002231علياسوزان اسماعيل ابراهيم839710208404

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1991-05-05حمص04230002704اميمه الريانيمنال عبد الكريم الدنيا839810208405

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال66.8120130شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

وزارة النفط 65منشئ رئيسي

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

ثانوية ثانوية1991-08-19طرطوس10260027170غيداءوئام محمد نور الدين839910208406

زراعية

وزارة التجارة الال286.0020100ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد الال2101.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-17حمص04080026930حمدهغرام خالد العلي840010208407

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1602.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-22حمص04150027002غيداءريم سمير يزبك840110208408

والتقانة

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حمص04030056996صباحريم يونس غالي840210208409

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1946.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10حمص04010305094بتولجولي حسن ميهوب840310208410

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال1752.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04220052951حناننهى طاهر جحا840410208411

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال150.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-04-13حمص04010002971منيرهدالين صالح السلوم840510208412

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

234كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-07حمص04110016150خالديهفاتن عبد الرحمن حالوه840610208413
المعهد معهد1997-11-27حمص04220020273غروبجعفر هيال المحسن840710208414

التقاني 

الصناعي

1896معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5020190تقنيات كهربائية

وزارة التعليم العالي الال1638.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-19حمص04060031307جلنارفيروز فرحان عبد هللا840810208415

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

51قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020178أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-18حمص04010845498بسماشعيب غازي يوسف840910208416

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2147.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010927058ميلياايه حامد حسن841010208417

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020114أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04حمص04080031453برهانعلي موسى بوز841110208418

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-24حمص04130052775تغريدلينا كاسر محمود841210208419
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-20حمص04010808337غصونزينا محمد جاويش841310208420
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-09حمص04010172070مجيدهرنا مصطفى عروس841410208421

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1739.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04050002177سوسنسعيد احمد سالمه841510208422

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

17محاسب

234كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-28حمص04110002354شاههزينب محمد ادريس841610208423
وزارة التعليم العالي الال1975.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-05حمص04150032645هناءالرا باسم المحمود841710208424

والبحث العلمي

وزارة 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-01-01حمص04190070644امنه بكارمحمد ياسين احمد بكار841810208425

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

مصرف سورية الال59.5420190مصارف

المركزي

وزارة التجارة 81كاتب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 253مدقق

واإلصالح 

الزراعي

307مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-24حمص04120043594حليمهحنان رمضان ونوس841910208426

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الموارد 52قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال138.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-06-06حمص04010217012سميرهلبنى خليل يوسف842010208427

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1976-03-06حمص04010377820رسميهنهاد يونس حماده842110208428

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.0019973

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2273.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-02-01حمص04190047885تماماسماعيل محمد الداوود842210208429

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1554.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-24حمص04060034364جلنارميس فرحان العبدهللا842310208430

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2532.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140027115إيماننورا محمد محمد842410208431

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال1824.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-05حمص04010751184ذكاءهدى المؤيد العلي842510208432

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1510.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-25حمص04030029557عبيررهف مظهر زغور842610208433

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االدارة 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2171.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-20حمص04120096914علياليليان محمد ظروف842710208434

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 16محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة الشؤون الال212.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-09حمص04010198651هناءوالء جهاد السليمان842810208435

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1285.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-11حمص04060041666ليزاغاده حسان آغا842910208436
عبد الرحمن خالد 843010208437

المنصور

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04180051940حليمه

المعهد معهد1983-08-18حمص04190032176وداد ديوببديعه محمد ضاحي843110208438

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال73.3620030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال3114.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-02حماه05180005170بربارةباسل مروان جروج843210208439

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2514.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04120051154صفاءزينب محمد شعبان843310208440

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1371.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03حماه05170042640شاديهصبا احمد العلي843410208441

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-30حمص04020115240رابعةفاطمه مصطفى حاج علي843510208442
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-05حمص07030033338فاطمةإيمان ابراهيم قاق843610208443
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1662.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07حمص04130000170صباحباسل الياس شحود843710208444
المعهد معهد1974-07-10حمص04010806645سعداخديجه مصطفى وزير843810208445

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال57.0219960

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

7مساعد فني

آالء احمد دعفيس 843910208446

الشحيدي

وزارة الشؤون الال151.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04070006654سميره

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-20حمص04120051159صفاءحنين محمد شعبان844010208447

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010094963سحرسمر وليد برو844110208448

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1870.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030060671امال زيودنورا احمد االحمد844210208449
المعهد معهد1998-05-10حمص04220091081سميره الصالحرغد فرج الصالح844310208450

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال64.5920180كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010105296سحرلبنى غسان القطريب844410208451

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1796.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030035439ليلىكاريس عادل ريحانه844510208452

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-17حمص04040024826فايزهلبنه سري خليل844610208453
239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1050.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-21حمص04030025150ريمهحنان ياسين معروف844710208454
وزارة الشؤون الال139.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-09-15حمص05120010118اديبهبشرى يونس قعير844810208455

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-11حمص04040015093سهامروال عبد السالم ظفور844910208456
وزارة التعليم العالي الال2549.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04170058864سحورههيا ثالج العموص845010208457

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-05حمص04040013383ميساءيارا سليمان نجم845110208458

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-03حمص04150005153ليلىسهيله رزق خليل845210208459

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2145.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-12حمص04010373685مسيرهنور مصطفى الخضور845310208460

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-02-20حمص04120044117فاطمه خليلليديا عبد الكريم الشمالي845410208461

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال72.5020130مطعم ومنهل
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 320عامل فرزوزارة الصناعةالال2614.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-01-06حمص04010860635جميلهكنانة احمد سلمان845510208462

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 27محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1254.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-19حمص04080003361روزيتسدرة محمد الصالح845610208463

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04120062975علياساميه اسعد مرعي845710208464
المعهد معهد1989-03-12حمص04140021524محاسن عليهال نمر نداف845810208465

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1872معلم حرفةوزارة التربيةالال74.7120110تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع336

وزارة الموارد نعمال283.0020078ميكانيكثانوية صناعةثانوية1987-12-13الالذقية06100017027سميرهمجد احمد ديوب845910208466

المائية

عامل مراقبة وزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

محطة الديزل

500مساعد فنيوزارة الدفاع330

وزارة التجارة الال3099.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حمص04120073319كاملهليال اكرم تيشوري846010208467

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حمص04030065004مهديهحسن عبدو حمدان846110208468
وزارة النفط والثروة الال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-20إدلب02090018855علياحسن محمد الحاج عبيد846210208469

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01حماه05170036685صباحصبا جمال جوهره846310208470

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1991.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-07حمص04010815636غادهبشرى سمير حديد846410208471

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1470.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20حمص04150028498لميسلمى سمير منون846510208472

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-11حمص04030045888امتثالميس احمد الديوب846610208473

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2183.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-05حمص04150017963هندحال عساف عساف846710208474

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-10حمص04060009914غادهينال بدر نجم846810208475

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1922.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-18حمص04130065605نورهحنين محسن ديب846910208476

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

17محاسب

وزارة التعليم العالي الال2125.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120049538منالأية سليمان عباس847010208477

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال339.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-08حمص10020033612نجاحردينا جابر سليمان847110208478

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-12حمص04010003468ضحوهالرا موفق الديبوس847210208479

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120091188سلوىميريال علي مخلوف847310208480

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2033.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20حمص04120074413منالهيا سليمان عباس847410208481

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المعهد معهد1991-01-01حمص04010573821ابتسامرانيا احمد الرستم847510208482

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال67.9220120

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع306خفير حراجي

وزارة االتصاالت الال126.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص04030057572ناديهشذى يوسف حسن847610208483

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1471.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04050029742ميساءمريم محمد سالمه847710208484

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال251.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس04120059842نهالغيثاء عدنان سعيد847810208485

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2048.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية06230007715جميلهرنا احمد ديوب847910208486
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-19حماه05180033102تغريدرغد مازن خضور848010208487

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حمص04040031106ليلىمارلين عارف خضور848110208488

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 241كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04070030266عناياتوعد فواز الصبره848210208489

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2031.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-07حمص04030056576كاترينعهد عزت علي848310208490

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1998-06-03حمص14040019266ناديه حمودبشرى خلوف خلوف848410208491

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال70.5720190عالقات عامة

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

489منشئ

وزارة التعليم العالي الال2004.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-27حمص04030074618اميرهزينه عبدو القاسم848510208492

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1811.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حمص04140033922نبيهاكوثر خضر علي848610208493

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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وزارة التجارة الال3016.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-09-28دمشق01030062376سميعهسوزان جابر عيسى848710208494

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

261

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17حمص04220022463مهافاتنه خالد المصطفى848810208495

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2141.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-09حماه05180035903تغريدروان مازن خضور848910208496

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-08-21حمص04230002441فاتن علوشياسمين ابراهيم عوينه849010208497

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل1886معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5720200شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-15الالذقية06100029810سمررغد قصي اسماعيل849110208498

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1995-04-19حمص04220002519احالم الطعمهمجد منور الطعمه849210208499

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط 307عامل فنيوزارة الصناعةالال66.0720170كهرباء

والثروة المعدنية

وزارة النفط 101رئيس وردية

والثروة المعدنية

102رئيس وردية

وزارة الشؤون الال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04150028001اعتدال سليمانرشا محسن سليمان849310208500

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1676.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04110008195فلايرايمان محمد شاهين849410208501

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال115.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-29حمص04140006617شهديهسومر راجح ابو سمرا849510208502

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1978-08-08حمص04230002432هند احمدفاتن سليمان علوش849610208503

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.8619990

وزارة االتصاالت الال1488.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-14حمص04030074621مريمريم علي قاسم849710208504

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1818.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-14حمص04010762089رنامايا يوسف رمضان849810208505

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-17حمص04011033146فتاةسليمان عصام سلوم849910208506

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1714.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-15حمص04110008234فلايرإيناس محمد شاهين850010208507

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2486.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-24حمص04010566992سماهريارا احمد الجاني850110208508

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1866.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140007593اميرةنور اكرم سالم850210208509
وزارة الشؤون الال150.0019970علميثانوية عامةثانوية1977-08-28حمص04190016262كريمهغدير متري لويس850310208510

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1755.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-16حمص04110018440فلايرليان محمد شاهين850410208511

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1979-04-09حمص04010626574زهرةابتسام علي يونس850510208512

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال63.9320030محاسبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 513معتمد رواتب

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2320.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16حمص04060010175ابتساماسمرليدا سمير عواد850610208513
المعهد معهد1999-04-02حمص04080008282ميساء القاسمهيا محمد العيسى850710208514

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.4220200طب طوارئ

وزارة االقتصاد الال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-17حمص04140015083خديجهبتول جهاد ناصر850810208515

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1992-05-14حمص04040019186ابتسامراميا جميل عاصي850910208516

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال69.8520160

المحلية والبيئة

1887معلم حرفةوزارة التربية227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-04حمص04010568167غراميارا بسام صالح سلوم851010208517

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة نعمال287.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-07-18حمص04120048560سميرهحنين علي خزندار851110208518

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد نعمال161.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-02حمص04010206447فاطمهفاديا محمود دال851210208519

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1460.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01حمص04050000498نوفهلينا محمد رئيف فانوس851310208520

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2082.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04140019364هيامرؤى معروف سالم851410208521

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

52قاطع فاتورةوزارة التربية21محاسب

وزارة الشؤون 319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال2212.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010736316منىزينب مرهف المسعود851510208522

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1983-10-01حمص04150018681سهيلهباسمه أحمد حسن851610208523

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال72.5720050إدارة أعمال

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

84عامل حاسب

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1949.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140031316سميرهديانا احمد عوده851710208524

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1990-11-02حمص04220003824كفا العليعبير حامد الحسين851810208525

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.1820100علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة التعليم العالي الال1842.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-20حمص04220050544وصيفامحمد اكرم حسين851910208526

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1887.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-15حمص04140003293حميدةأشرف محمد عيسى852010208527

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1683.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04020005737فاطمهمريم بهزاد حسين852110208528

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 240كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04050001973فائزةرهف منير محمد852210208529

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد2000-05-25حمص04220059711جنديه بلولمحمد رمضان طيبه852310208530

التقاني 

الصناعي

339عامل فرن الكلسوزارة الصناعة1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال67.1420200تحكم آلي

وزارة التجارة الال285.0020020خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1983-11-05حمص04010380128لؤلؤحمادي فريد سليمان852410208531

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة266فني خراطة

الميكانيك

323

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالنعم1617.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010967994وفاءتيماء عيسى النيساني852510208532

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-01-01حمص04080026645نسيمه حمودعنان سلمان االحمد852610208533

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.8520050علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20حمص04010144039نهادرزان محمد نوفل852710208534
1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء331عامل صيانة اآللياتوزارة الصناعةالال2757.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04140029003غيساءهبه محسن السليمان852810208535

وزارة الموارد الال2623.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04040015096عليا سعودعلي عبد الكريم ظفور852910208536

المائية

عامل صيانة وزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

الميكانيك

عامل صيانة وزارة الصناعة323

اآلليات

331

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حمص04060026902نفلهمريم علي الديوب853010208537

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04080007911ميليامنار عبد هللا عبود853110208538

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1160.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-06حماه05170022825فلايرآيه عيسى ابراهيم853210208539

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2415.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-16حمص04080041805لندهسلمى علي الموسى853310208540

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد2001-12-01حمص04220005084غانده العسافعفراء سمير العقده853410208541

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.2420210إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة النفط والثروة الال1660.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27طرطوس10270023572رجاءرشا بسام فخور853510208542

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد نعمال159.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-02-20حمص04020011824خديجهمصطفى علي حماده853610208543

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1594.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-17حمص04020016427خديجهحوراء يوسف كاظم853710208544

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2002-01-29حمص04040034393افتخار شلهومنهى محمد طالب853810208545

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال66.5020210

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-22حمص04220034521شريفهشهرزاد فاضل زهره853910208546

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال118.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-11-02حمص04180054365نجاحعال سليمان خضور854010208547

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1998-04-17حمص04180009951مريمرهف محمد الشيخ حمود854110208548

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال74.0720190

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة التعليم 13

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

وزارة الشؤون 512

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

240كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1443.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04030042424حاكمهمايا سليمان الحسين854210208549
وزارة االدارة الال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-02-22حمص04010658849يسرهشذى فايز الخضور854310208550

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 20جابي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2423.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010117674منىنغم مدين الصالح854410208551

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال288.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-03-12حمص04220037479نجاحلميس محمد عوده854510208552

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1215.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-29حمص04030041074عواطفديانا محمد المصطفى854610208553

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-01-05حمص04140002826سوهينه محمداصاله خضر حسن854710208554

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة502مساعد فنيوزارة الدفاعالال62.9420180تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة التجارة 337

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال1841.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-14حمص04080006206سعدهلوريس ماهر العلي854810208555

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1546

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1612.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-23حمص04140045715عبيرريتا محسن سليمان854910208556

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1984-09-06حمص04020003915سميرة  العلينادين وجيه االسبر855010208557

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال64.5220050إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة التعليم العالي الال1709.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04030021142رينهروال محمود السالمه855110208558

والبحث العلمي

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04040004576شمسيهفيفيان فرزات أحمد855210208559
وزارة الشؤون الال158.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04020010608نجاحإيمان نزار الرحمون855310208560

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2343.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04020016392خديجهنور يوسف كاظم855410208561

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1987-08-25حمص04080012651منيفههيام طالب الخضر855510208562

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال65.3620080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 64منشئ رئيسي

للرقابة المالية

14مدقق مالي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-20حمص04030042077رسميهإيمان محمد الحسين855610208563
1075عامل مهنيوزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلنعمال224.0020090ميكانيكثانوية صناعةثانوية1984-12-01حمص04230019434فوزيهمضر عدنان خشيفي855710208564

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1995.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-26حمص04010871043فاتنهديل عمران معروف855810208565

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-05-06حمص04010589534رويدهزينب علي الصفتلي855910208566

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال74.9920200علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

ثانوية ثانوية1987-10-22حمص04040009666هندبشرى سليمان علوش856010208567

زراعية

وزارة التجارة الال423.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-17حمص04220032686نهله الصالحهيا جهاد الخضور856110208568
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-26حمص04130065717نورهأريج محسن ديب856210208569
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2407.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04010009366فتاهعالء الدين نديم حبيب856310208570
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال151.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-20حمص05160011667امينهاريج هاشم االحمد856410208571

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال214.0020122علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04050002143عزيزةسعيد عبد اللطيف السالمه856510208572

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 17محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1997-06-22حمص04220025177شاديه الرستمتيماء ابراهيم اليوسف856610208573

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0220190تقنيات كهربائية

المعهد معهد1981-07-01حمص04010415665بديعههدى نديم ديب856710208574

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال71.2320030المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-11حمص04120087359نهالوالء عدنان سعيد856810208575
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15حمص04030023688رسميهديما محي الدين السالمه856910208576

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-23حمص04120095310فاطمهليندا صالح الشعبان857010208577

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05150054238هناءنور يوسف خضوري857110208578

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2001-01-01حمص04120065861غاده العليمرام حسين االسعد857210208579

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال74.5420210

المعهد معهد1986-06-21حمص05050151971دالل الميهوبزينب عبد الكريم الميهوب857310208580

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.8620080انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال287.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-03-27حمص04140019214سميرهريم ايمن محمد857410208581

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االدارة الال120.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-04-26حمص04140020408فهميهعبير محمد ديوب857510208582

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-18حمص04010566379سهاهيا سامر الهالل857610208583

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2464.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حمص04230001896وفاءهال خضر جعفر857710208584

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال153.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-13حماه04061000613بدريةصفاء نجيب العلي857810208585

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال1614.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-10حمص04140046934فاديهميار امين ديوب857910208586

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 27محاسب

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال2361.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-02حمص04010777477امتثالريم مصطفى السليمان858010208587

والتقانة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال164.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-14حمص04010012491حياةهبا بسام غريب858110208588

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1548

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-22حمص04230007679وصالدارين يوسف العبدهللا858210208589

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-01-01حمص04180054879ميساء الزعبيزهره حيان عساف858310208590

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال70.6020210

والبحث العلمي

الجهاز المركزي 512مساعد إداري ثاني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1716.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-15طرطوس04190049913فاطمهبشرى علي سالمه858410208591

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-07-25حمص04150016561نبيهه اليوسفعلي نزار الصقر858510208592

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

مشرف وحدة وزارة الصحة1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال92.7420098مطبخ وحلويات

فندقية

359

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-04حمص04220020020سحرحياه محمد معروف858610208593

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2277.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-02حمص04180049902نجاحروز احمد األحدب858710208594

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال1367.0020182أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-25حمص04120059212سميرهمحمد يوسف العلي858810208595

المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2092.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-20حمص04020075203روظهسماح مفيد عوده858910208596

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1977-09-10حمص04050018043جميله الصالحبسيمه درويش الحسن859010208597

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال63.0319980

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2433.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-30حمص04040006063هدىوجيهه رامز صقر859110208598

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال1962.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04170008572سميرةآية عبد الرحمن شباكي859210208599

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال189.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-30حمص04010012500حياةغدير بسام غريب859310208600

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-03-05حمص04120031109كريمه قاسمدعاء سليمان كنعان859410208601

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.9120150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال2097.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-19حمص04120102638رندايارا محمود محمود859510208602

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05190007806رنجوسريبال صالح مصطفى859610208603
التدفئة ثانوية صناعةثانوية1984-06-01حمص04050002140عزيزهلؤي عبد اللطيف السالمه859710208604

والتمديدات

وزارة الموارد الال248.0020035

المائية

عامل مراقبة وزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

محطة الديزل

وزارة األشغال 330

العامة واإلسكان

1036مدرب صحية

وزارة التعليم العالي الال1188.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04030010791دانيالحسن علي الكور859810208605

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال275.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-09-01حمص04120013342نوالكنانه اسعد فرج859910208606

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت الال115.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04010429906زهرهفاتن محمد الصالح860010208607

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-17حمص04030012965حفيظهبنان منيف عياش860110208608

والتقانة

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-20حمص04010785342فاطمهبراءه يوسف حميد860210208609

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة1002فني مخبروزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.3420150مخابر

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال112.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-06-09حماه05070028494هالميرفت محمد نجله860310208610

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد1983-03-01حمص04220017541رسميه معروفداليا محمد عنقه860410208611

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال64.6720080محاسبة

االجتماعية والعمل

الجهاز المركزي 63منشئ رئيسي

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 14مدقق مالي

االجتماعية والعمل

64منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1459.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-28حمص04010132410هيامعال سامر العلي860510208612

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال204.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04050037542بيداءحسين عبدالمنعم السليمان860610208613

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 17محاسب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-07حمص04010640685لميعهثراء ضاحي الحسن860710208614

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04190152707وزيرهعزيزه محسن الموسى860810208615

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-08-06حمص04040006282هدىاماني رامز صقر860910208616

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2189.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-06-06حمص04080033604مريمريام عامر زمام861010208617

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1987-11-10حمص04130041079سهيال نصارفرج الياس نصار861110208618

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال62.9720100

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2293.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-17حمص04040010638مجدولينمريم زهير سلوم861210208619
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3141.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-28حمص04120036073ردينهورزه اسماعيل خليل861310208620

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-19حمص04010109451فوزيهنوال محمود الجوراني861410208621
وزارة االدارة الال1697.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04140008238صفاءبسام صالح موسى861510208622

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

المعهد معهد1989-09-10حمص04180043652شاديه نسطههنادي درغام كحلو861610208623

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.0220110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة الموارد الال3021.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-07-04حمص04140016769رامياروان موسى حمود861710208624

المائية

وزارة التجارة 1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

319مراقب مساعدوزارة المالية350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1875.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17حمص04030061313ازدهارآيه عادل شحود861810208625
وزارة االدارة 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1647.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-30حمص04140045726عبيرندى محسن سليمان861910208626

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 27محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة الموارد الال3278.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2000-05-10حمص04230028912ازدهارنورمان محسن البارودي862010208627

المائية

وزارة التجارة 1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04120063322سعدهمريم علي جابر862110208628
المعهد معهد1988-09-10حمص04140004722نبيله عليهبه علي عبد هللا862210208629

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربيةالال68.2620130تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1892معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة االدارة الال2370.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-17حمص04080006952سوريالجين نايف الدنيا862310208630

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 238كاتب ضبطوزارة العدلالال1348.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04180030169رشاريم عبد الناصر االحمد862410208631

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06حمص04140037581فاطمهناصر موسى محمد862510208632
وزارة التجارة الال3473.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-06-10حمص04010065987وفاءهيفاء خير هللا عيسى862610208633

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1999-10-01حمص04200024300سناء الهاشمهاجر محمد يوسف862710208634

التقاني 

الصحي

وزارة النفط 334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.5720190أشعة

والثروة المعدنية

100ممرض

وزارة التجارة الال281.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-10-09حمص04140005161حوريهحنين محسن عيسى862810208635

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1069عامل مهنيوزارة الكهرباء278فني الكهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة التجارة الال3178.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2003-01-01حماه05170046398منارلبانه عيسى ديب862910208636

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة267فني صويل

محطة الديزل

330

وزارة التجارة 1069عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3428.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-06-10حمص04150012088مناليوسف عبدو اليوسف863010208637

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

المعهد معهد1999-09-22حمص04010180366اكتفال المحمديارا عماد سالمي863110208638

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.9420200صيدلة

وزارة االقتصاد الال1316.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220019317ميادهمادلين محمد بلول863210208639

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1721.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-14حماه05170046369منارشذى عيسى ديب863310208640

والتقانة

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2658.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-10حمص04180074906سعادهشام عمر ملحم863410208641
المعهد معهد1979-03-15حماه05070003720غاده الشنديرحاب رافع سلطان863510208642

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.1820000إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة النفط والثروة الال2933.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-07-04حمص04220054263كوكبموسى ابراهيم حسين863610208643

المعدنية

عامل فني وزارة النقل1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1023فني كهرباء

كهربائي

311

وزارة االقتصاد 317عامل تخميروزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعةالال2307.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-08حمص04010144320دارينوسام منصور حماده863710208644

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

ثانوية تقنيات ثانوية1998-05-30حمص04010565426سليماايلين أحمد ملحم863810208645

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3593.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال2356.0020182كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-10-20حمص04140045349سماراسماعيل قصي ابراهيم863910208646

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

311

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01حمص04010010628فلايرفرح ناصر الخطيب864010208647
وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء320مراقب مساعدوزارة الماليةالال3056.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-09-14حمص04010147303دارينرؤى منصور حماده864110208648

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2155.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04130054492نايلههاني علي خضور864210208649

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1991-07-15حمص04140042816فيروز محمدلوريس يوسف محمد864310208650

التقاني 

الصحي

332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحةالال71.0020110أشعة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حمص04030040401سفيرهمالينا هواش العباس864410208651

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

360كاتب رئيسيوزارة الصحة230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حمص04120108329ناهدهالرا عبد الباسط العثمان864510208652
المعهد معهد2000-01-10حمص04110008201زفاف العبد هللاكنده محمود شاهين864610208653

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال74.1720210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال146.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-13حمص04030047846حسنهرانيا راتب مريم864710208654

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-12حمص04220052992راغدهرنيم محمد الجمال864810208655

والتجارة الخارجية

232كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-11حمص04010470387هياماميره محمد الشعبان864910208656

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال139.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-21حمص08010037564ناريمانعبير الياس عيسى865010208657

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1716.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-03حمص04010742376سعادجوى محمد العيسى865110208658

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-15حمص04120096962رغيدهسيلين موسى عياش865210208659
المعهد معهد2000-08-15حماه05010150519راميه عودهيارا محمد مازن الجندي865310208660

التقاني 

الصحي

311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.3220210مخابر

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال200.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-28حمص04140035098رغيدهالرا راجي خضر865410208661

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-08حمص04030015311رحابريم ياسر سالمه865510208662

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1260.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20حمص04180008244مريمآمنه مصطفى الدقه865610208663
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-06حمص04120050523فهميهحمزه أحمد بربر865710208664
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2335.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-15حمص04010140730منامها عزيز االسو865810208665

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-10-25حمص04030034083محاسن عودهشعبان باسم قيلوح865910208666

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال61.0020170تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1881معلم حرفةوزارة التربية1034مدرب تكييف

وزارة االقتصاد الال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-12حمص04150005168زهوروعد نور الدين خليل866010208667

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04140022999كوثرشيرين عدنان نداف866110208668
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20حمص04120094865فاطمهسامي ابراهيم حمد866210208669

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال3481.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04120049135سحرمنال مدرك خطاب866310208670

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 313أمين صندوقوزارة الصناعة263أمين صندوق

المحلية والبيئة

10جابي

ثانوية ثانوية2000-01-14حمص04230018413سجاءريم عيسى ديب866410208671

زراعية

وزارة التجارة الال2875.0020190ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال1515.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-26حمص04230026773منارهديل محمد االرمله866510208672

والبحث العلمي

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1995-08-02حماه05090017862رويدهيزن محمود الصالح866610208673

التقاني 

الصحي

308مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.0020192مخابر

وزارة التعليم العالي الال2150.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-27حمص04010140742مناحال عزيز االسو866710208674

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1794.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-07حمص04140048592ابتسامسمر محمد عباس866810208675

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04010946531هالهغزل عمار االحمد866910208676

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1996-09-09حمص04220043416مرحبا عابدهمحمد جمال يونس867010208677

التقاني 

الصناعي

1913معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7220204ميكانيك مركبات

المعهد معهد1996-12-28حمص04220008855منى عثمانسوزان يعقوب العلي867110208678

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال76.3420170مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2086.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-16حماه05170031528سهيريارا سليمان شدود867210208679
وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-14حماه05170025541نبالنغم مسلم نونو867310208680

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2670.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-05حمص04030064779مريمنغم يوسف اليوسف867410208681

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

27محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-12حمص04040002627نزيهةرينه ساجي خضور867510208682
وزارة االتصاالت الال1752.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-28طرطوس10240014754سالفهآية سهيل ابراهيم867610208683

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1688.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-02حمص04040018412سهيرلين علي عباس867710208684

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة االتصاالت الال2074.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30طرطوس10160113092امالوالء شعبان دونا867810208685

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1994-08-15حمص04020020773اسمهانوالء محمد الحمدان867910208686

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال62.8620180

والبحث العلمي

مصرف سورية 1887معلم حرفةوزارة التربية512مساعد إداري ثاني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة االتصاالت الال155.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-09-10حمص04040031432نعيمه ادريسرئيفه سالم سالم868010208687

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-20حمص04010792864جوهرهمازن خضر عيسى868110208688

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال440.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-01-01حمص04040019031زكيهرسميه حامد الرحال868210208689

الداخلية وحماية 

المستهلك

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

المعهد معهد1999-01-01حمص04120048322نزههزينه محمد صافتلي868310208690

التقاني الطبي

312مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.4520190مخابر

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1784.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23حمص04040016989رئيفهقطر الندى اياد شاهين868410208691

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1988-05-23حمص04010113464مهديةمحمد مصطفى يحيى868510208692

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم 306عامل فنيوزارة الصناعةالال76.47201012آليات

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 505مخبري

والثروة المعدنية

103رئيس وردية

وزارة االتصاالت الال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-15طرطوس06160022991لميامياده محمد البيرق868610208693

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10160113713رجاءمرح نديم درويش868710208694

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1383.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-08حمص04170077385فاطمهمرح مزيد الخضر868810208695

والتقانة

وزارة االقتصاد 235كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1640.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04220002102اشجاندعاء خضير العجي868910208696

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1629.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04010339764غدانهجلنار محمد صدقي حيوك869010208697

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1288.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-18حماه05170043902شفيقهوفاء علي بوالد869110208698

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-02حمص04010001085ماريريهام سامر حماده869210208699

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1990-01-25حمص04140007482سفيره أسعدنوره رفعت القرش869310208700

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربيةالال69.1820120تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

المعهد معهد1995-08-05حمص04220047785سمريازد مصطفى العبد هللا869410208701

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحة356مساعد فني اولوزارة الصحةالال68.1820165طب طوارئ

وزارة االقتصاد الال2139.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220018954مانيهعلي احمد بلول869510208702

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-02حمص04150001655راغدارهف علي العلي869610208703

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-24حمص04030036038لميسحال خليل ونوس869710208704

والبحث العلمي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1874.00201810أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10دمشق01030226499اخالصربيع رامح بكور869810208705

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال238.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04120052018روزهحسين احمد محمد869910208706

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1548

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال136.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-05حمص04080014703سعاددارين علي عبد الحميد870010208707

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-31حمص04010574833عبيرهآيه ياسين الرستم870110208708

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال70.7920210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعة124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-20حمص04030057665فطومسلوى عبد الكريم القاسم870210208709

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-16حمص04060017732ليلىمريم عفيف عبود870310208710

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص04010489678زين الدارسعيد سليمان سخيه870410208711

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-19حمص04080033688فاديهبتول علي االشقر870510208712

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1989-01-05حمص04180024416فاطمه الضيخعمر محمد فائق الضيخ870610208713

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربيةالال68.5620190تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة النفط والثروة الال189.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-22حمص04050003566سوسننداء نزيه الحسن870710208714

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-12حمص04120056072فوزيه خضورحيدر صالح العلي870810208715

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

المعهد معهد1989-02-12حمص04170077272وضحهفاطمه شريتح الناصر870910208716

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحةالال72.6820150أشعة

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال141.0020060علميثانوية عامةثانوية1985-04-12حمص04040032470روزاننسرين انيس محمد حسن871010208717

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حمص04030054499عربيهوعد محمد ايبو871110208718

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-24الالذقية06200095522تمامريم زين الدين خلف871210208719

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-05حمص05050166875مهايارا رياض حناوي871310208720

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04060006578نداءرؤى محمد االسعد871410208721

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1977-01-01حمص04010309299املمها ماجد دياب871510208722

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.6019980

المعهد معهد1996-08-15حمص04140013713مريم حمودآالء احمد شبلي871610208723

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال78.6220180محاسبة

وزارة االقتصاد الال160.0020050علميثانوية عامةثانوية1984-04-26حمص04220021102وزيره الشدادنسرين وهب الحمدان871710208724

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة االتصاالت الال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-25حمص10090007523ثرياندا خليل الصبح871810208725

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-05حمص04220074890مسيرهسالم فواز الجمعه871910208726

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2540.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-20حمص04040029226سناءرنا زريف عساف872010208727

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1348.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-07حماه05070051468لوسين العلوشجواهر طارق مرين872110208728

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2352.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20حمص04010373121امينهنهى محمود االسعد872210208729

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2143.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04010449560نجالنظيره محسن يونس872310208730

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

رهف عبدالباسط الشاهين 872410208731

االخرس

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14حمص04070024714فتات

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2002-01-01حمص04120056114زينب ريشهفاطمه محمد العلي872510208732

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.4820210مخابر

234كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010139506كرجيهصفاء عبد الباسط عزرون872610208733

وزارة التعليم العالي الال2513.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-01حمص04030030451اميرهرؤى عبدالعزيز الحسن872710208734

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1982-08-20حمص04130040535صبريهروعه عزات صالح872810208735

زراعية

وزارة التجارة الال738.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد الال1488.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04030037547سهرغزل ابراهيم الحسن872910208736

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال2479.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-30حمص04030000416لبنىغاده ايمن الحايك873010208737

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال319.0020037كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-08-13حمص04220029970نظميهمعتز راتب الحاج احمد873110208738

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1018فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04190063306سعادحال محسن الحمدان873210208739

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-11حمص04140057453فردوسرهام جابر حمزه873310208740

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-10حمص04150008257فلايروصال نصر العلي873410208741

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-13حمص04020003933سميرةنسرين وجيه االسبر873510208742

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-21طرطوس10010091238هويدهرنيم ناصر الحامد873610208743
المعهد معهد2001-11-06حمص04140011405فيروز نمورمايا حسن حمود873710208744

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1887معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربية1888معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1720210

وزارة النفط والثروة الال2002.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010387497حناناسراء عبدالحكيم المنصور873810208745

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال273.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-05-01طرطوس10160067261سميره معالنسرين علي عجايا873910208746

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص04010613023صباعال رئيف المصطفى874010208747
وزارة االقتصاد الال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص04230007437ألفةديمه قاسم الراشد874110208748

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1983-01-02حمص04120092445اميرهاميمه محمود سليمان874210208749

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال70.4620080سكرتاريا

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-10حمص04140022215آمالرجاء عبداللطيف اسماعيل874310208750

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال114.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-05-06حمص04010167677بركهوضحه سليمان الثلجي874410208751

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال129.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-12-11طرطوس10160087394نهادمحمود احمد عمران874510208752

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال336.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-12-12حمص04040009099علياديما بدر طعمه874610208753

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-18حمص04220051927وفاءسهر مصطفى العلي874710208754

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2140.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-05-01حمص04140055673هناءريتا ناجي ناصيف874810208755

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال142.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس04140000354انتصارسها علي عطره874910208756

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1993-01-01حمص04010543406ندىهبه راشد حسون النجار875010208757

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال74.8220130

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة النفط 13

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

مصرف سورية 115

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17حمص04030033132لوزيهبشرى تركي الخضر875110208758

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1393.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-11حمص04140034938فاطمههديل بسام القاضي875210208759

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2297.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-16حمص04011029335باهيهمي عصام االبراهيم875310208760

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-20حمص04120036095سونياامر سليمان خليل875410208761

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-27حمص04010498712نجودعبير فؤاد العباس875510208762

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1984-07-20حمص04190019531اماليانادين جبر المحمد875610208763

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال71.4220050محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 14مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

64منشئ رئيسي

وزارة النفط والثروة الال133.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حمص04220016782اسيانبيله عبدو الحبيب875710208764

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1760.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-30حمص04220001493نهادريم غسان كلثوم875810208765

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1903.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-31حمص04120089788هدىالرا منير مرعي875910208766

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04011162688ثناءبتول عيسى الخضر876010208767

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-24حمص04030000483اميره فنديريم محمود الحايك876110208768
المعهد معهد1999-01-01حمص04190041414تغريدمحمد ابراهيم المحمد876210208769

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1895معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال63.0420190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-07حمص04080032816فاطمةكهرمان محمد شاهين876310208770
229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20حمص04010003290نهادسلمى علي الحالق876410208771
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2528.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حمص04150017922عبيرمرح يوسف عساف876510208772

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1357.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-30حمص04080032152خضرهساندي محمود الكوسه876610208773

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04010529971فريدهلورين عبدو االحمد876710208774

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال2272.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25طرطوس10270000310ابتساممايا فراش مرشد876810208775

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1503.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-14حمص04030032442اقبالمايا هيسم الوعري876910208776

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2168.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15طرطوس10160007734فردوسرشا عبد الكريم ميهوب877010208777

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-19حمص04030043942عزيزهلما عبد الكريم محمود877110208778

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-03-12حمص04010779492فخيرهميرنا نبيل المحمود877210208779

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال66.4720200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-20حمص04170076361عزيزهأميره مبارك الضاهر877310208780

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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وزارة االتصاالت الال1240.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-23حمص04150001094استبارأليسار عمار محمد877410208781

والتقانة

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2141.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-05حمص04030033486كوثر شبليلميس محمد األسمر877510208782

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-09-01حمص04140043471رواء خضورمنتجب باسم عجوب877610208783

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال63.7120191ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-20حمص04220022500مهاسالم خالد المصطفى877710208784

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-05حمص04060037403دوليا حسنهزار ايمن النجم877810208785

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة الموارد الال2211.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04010436098سوسنمهند يوسف شدود877910208786

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2077.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-13حمص04010051406رياريتا عماد علوش878010208787

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04010436110سوسنألمى يوسف شدود878110208788

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة األشغال الال3012.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1996-01-20حمص04020020069بهيجهرهام سليمان محمد878210208789

العامة واإلسكان

وزارة األشغال 1035مدرب طاقة شمسية

العامة واإلسكان

وزارة الموارد 1036مدرب صحية

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1553

المعهد معهد2000-11-20حماه05170015336مارلين خليلمبراي نوفل خليل878310208790

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال65.8220210الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة التعليم العالي نعمال2577.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-17حمص04020005282سالفيا بدورلبنى محمود المحمد878410208791

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-10طرطوس12060049066سهامليليان محمود الفياض878510208792

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1991-09-29حمص04010402319نجاحمحمد آصف دربولي878610208793

والتمديدات

وزارة الموارد الال276.00201010

المائية

وزارة التجارة 322عامل مثقبوزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال1578.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-15حمص04220003209وصال الخرازعفراء سمير يوسف878710208794

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال199.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-01حمص04230013004زينبحنين عدنان الخازندار878810208795

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال3239.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-09-01حمص04080033291مهارنين سلمان العبد هللا878910208796

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 313أمين صندوقوزارة الصناعة259محاسب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال148.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04050011858نوفهايمان بديع ابو الروس879010208797

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26حمص04020003782سميرهإيلين وجيه االسبر879110208798

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-08حمص04180065483سليمهسوزان علي طربوش879210208799

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-01حمص04010605415جهيدهرهف فرحان سليمان879310208800

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.1420210إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال254.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-14حمص04150027777هندلمى منير الحسن879410208801
المعهد معهد1993-03-25حمص04030027653لينا فاضليعرب عدنان فاضل879510208802

التقاني 

الصناعي

1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال60.3020163تبريد وتكييف

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2438.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010193070مريمفاطمه علي سليمان879610208803

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال2391.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-11حمص04030033105امتثالبشار محمد الخضر879710208804

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال171.0020103علميثانوية عامةثانوية1992-08-03حمص04140042885فيروزعارف يوسف محمد879810208805

والبحث العلمي

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة التعليم العالي الال1786.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04040009528خديجهنورمان غسان منصور879910208806

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

المعهد معهد1993-12-20حمص04220046704فاطمةمحمد علي السيد880010208807

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1900معلم حرفةوزارة التربيةالال80.0020163تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال2691.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04040027246جوليانور قصي الجبر880110208808

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1876.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-05-15حمص04140042955يسرىوئام ميسر محمد880210208809

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال141.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-05حمص04220028697إسعافايمان هيثم المنصور880310208810

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04170033552خديجةروضه احمد الشهاب880410208811
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-31حمص04020027955حلومخوله عبد هللا مشلب880510208812

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حمص04170069075هندأمنه عبد المعين الخطيب880610208813
المعهد معهد1995-01-01حمص04120090919عزيزهفاطمه حسين المرعي880710208814

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال79.9820150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-17حمص04020036023آميرهديمه عز الدين اليوسف880810208815

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1659.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص04040033999سهامغصون سامر الجبر880910208816

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-23طرطوس04010121709حسنه سليمانإيمان ياسين غالي881010208817

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2703.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-02حمص04220002107اشجان زغوروالء خضير العجي881110208818

الداخلية وحماية 

المستهلك

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2206.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04150046623سهامبتول يوسف دغمان881210208819

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-16حماه05070024525فاطمهسحر علي شاهين881310208820

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-01-09حمص04140024661جميله مصطفىرباب علي مهنا881410208821

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

وزارة النفط والثروة الال69.5720190المساحة

المعدنية

وزارة التعليم 37فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 510مخبري

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة الشؤون الال2566.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-03حمص04010110877مريمفريحه سليمان العبدهللا881510208822

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال304.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-02-27حمص04030047045صبحيه ابراهيمزنوب عوض حسن881610208823

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1680.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-21حمص04040022953سالمنور مسعود شدود881710208824

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1987-02-11حمص04170016260مريم أيوباحمد ابراهيم هزاع881810208825

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةالال65.6220100ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد الال2623.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-25حمص04080007004ليالحنين احمد الدنيا881910208826

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1916.0020140علميثانوية عامةثانوية1991-01-15حماه05170036892سميرهمارلينا ايمن عبدهللا882010208827

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

ثانوية ثانوية1991-03-10حمص04220046366ختامسماره طالب المبارك882110208828

زراعية

وزارة التجارة الال249.0020090ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-01حمص04020058629نعمات شموطيسميره محمد علي الضاهر882210208829
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-21حمص04030038075عتاب محمدبشرى بدر الحسن882310208830

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة نعمال340.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-24حمص04010001083نادرهرهف علي حماده882410208831

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04010444105فاطمهسراء امين حمدان882510208832

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-03-09حمص04220036153نديمه العليسعاد حامد جحي882610208833

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال67.6520090إدارة أعمال

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 492منشئ

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة التعليم العالي نعمال1438.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-06حماه05010423338اوصافدلع رياض الصارم882710208834

والبحث العلمي

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االدارة 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال134.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-10طرطوس10170029490فدوىليندا حسن خضور882810208835

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

20جابي

المعهد معهد1997-01-01حمص04030008294سعادزين العابدين حسن موسى882910208836

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال70.1020170الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

المعهد معهد1978-10-10حمص04200011264بديعهزكريا علي محمد883010208837

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1908معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2020000

وزارة التعليم العالي الال2037.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حمص05190010260سهام محمدروعه يونس يوسف883110208838

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2330.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حمص04010410043فطيمدارين رفعت فتنة883210208839
المعهد معهد1995-03-15حماه05050143007سوسنأحمد يوسف الغزول883310208840

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال65.0220164تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 254فني كهرباء

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

502مساعد فنيوزارة الدفاع1037

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-09حمص04230003254فداءهدى ناصر الخطيب883410208841

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1633.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-12حمص04010197452رامياراما فراس البارودي883510208842

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2721.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-25حمص05050068748يسرى ابو عيوشبشرى محمد خليل883610208843

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االدارة الال1799.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-30حمص04040025339هناء احمدرنا يونس سليمان883710208844

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال245.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-01حمص10160094548أملصفاء حسن داؤد883810208845

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة1005عامل مخططات

المعهد معهد1999-02-08حمص04010528583نجاهزينب محمد القش883910208846

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.8920210أشعة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال141.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-02-26حمص04020040231سهيلهباسمه عبد الرحيم السليمان884010208847

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-21حمص04010636891ضفافصبا محمود ديوب884110208848
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-28حمص04010035612منىرنا غياث علي884210208849

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-13حماه05170015648روزهصبا احمد علي884310208850
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04050034170فايزهفاطمه احمد الغزول884410208851
المعهد معهد1991-03-22حمص04030010873مريمعلي حسن شنو884510208852

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال69.80201110ميكانيك مركبات

ثانوية ثانوية1983-06-01حمص04220001675شوقالما محي الدين النمره884610208853

زراعية

وزارة التجارة الال366.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2001-06-01حمص04070018940فدوىرهف خالد العبد الكريم884710208854

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربية1897معلم حرفةوزارة التربيةالال74.1020210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد1999-08-06حماه05150032165سالف ونوسنور سهيل جوهره884810208855

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.1320190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

ثانوية ثانوية1986-10-21حمص10010080344غيساءراما حليم يوسف884910208856

زراعية

وزارة التجارة الال382.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01حمص04010011279ميليانغم محمود جنيد885010208857
وزارة التعليم العالي الال1906.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-18حمص04140042925فيروزلميس يوسف محمد885110208858

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15حمص04190003210بروقخضره محمد العوض885210208859
المعهد معهد1996-03-08حمص04010223088زينبرهف عمر طوقاني885310208860

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال66.6020170

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3432.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-01-09حمص10150004925هدىمحمد عز الدين منصور885410208861

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال2461.0020183كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-07-10حمص04040010643جمانهماجد محمد أحمد885510208862

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

المعهد معهد1996-07-01حمص04130018558فكتوريا سعيدراشيل عيسى جرموش885610208863

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال66.8720190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

310أمين مستودعوزارة الصناعة28

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1981-07-25حمص04010465805نزيههمحمد اسماعيل الحسين885710208864

المركبات

أمين مستودع وزارة الصناعةنعمال261.0020005

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

عامل وقاد وزارة الصناعة327

ومراجل بخارية

328

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-01حمص04220038424ثريهشهناز علي عودة885810208865

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1983-02-05حمص05100041422سميعهمنال رئيف كيوان885910208866

زراعية

وزارة التجارة الال66.3920030ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-10حمص04230019366ناديا عبيدجوليان سهيل الحنون886010208867

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1984-01-01حمص04225007685نادياعفراء محمد االحمد886110208868

زراعية

وزارة التجارة الال414.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال2142.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-05-15حمص04170118820سميرهعلي كليم بازو886210208869

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

محمد احمد الضاهر 886310208870

الخطيب

المعهد معهد2000-01-16حمص04180001171فدوه الخطيب

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.3220190إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-03حمص04010000822صديقه اسبرنجود علي عباس886410208871

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29حمص04020029001الهامرنا بشاره سلوم886510208872
وزارة الشؤون الال2262.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-10حمص04040022377فلاير الشقيفأمجد أيمن حمدوش886610208873

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

316عامل تقطيروزارة الصناعة127

وزارة التجارة الال275.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1975-05-08حمص04010306505مفيدهسلوى يحيى الساحلي886710208874

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الموارد 267فني صويل

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة1558

المشغل 

الميكانيكي

321
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-21حمص04010000828نجودهبه روالن الحسن886810208875

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03الالذقية06200077329ميهادناريمان حسين سعود886910208876

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1992-01-01حمص04030033809بدريه شحودرؤى ابراهيم حمدان887010208877

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4920140بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-09حمص04220006111رتيبههبه محمد الصدير887110208878

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1982-04-25حمص04010498673نجودريم فؤاد العباس887210208879

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2529.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010625508زهورلونا سليمان الشامي النجار887310208880

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-18حمص04220022979امالسماهر سمير ادنوف887410208881
وزارة الموارد الال2781.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-01-10حمص05170007134مها يونسحال محمود احمد887510208882

المائية

عامل مراقبة وزارة الصناعة1551مراقب ورشة صيانة

محطة الديزل

333عامل فريزةوزارة الصناعة330

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1277.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حماه05160026726نوالحال علي جفول887610208883

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1815.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-31حمص04230011473جونيتسرمد وحيد الشمالي887710208884

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010851945مريمدعد عماد الخضر887810208885

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال142.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-01-15حماه05070025283باهيهلينا علي عباس887910208886

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-27حمص04010016345هدىاشواق سمير الحسيان888010208887

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1997-01-30حمص04190082319نرجسهبه محرز الصالح888110208888

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال67.3120170

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-23حمص04050000579هدىريم حسن الديب888210208889

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-23حمص04080006290منىيزن ابراهيم الجردي888310208890
المعهد معهد1997-08-17حمص04190101569نبيهاآالء نوفل حيدر888410208891

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال64.6320180

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1687.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-15حمص04011191151نصره نصرهديمة محمد محمد888510208892

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3265.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03حمص04010789178هدىكوكب علي العلي888610208893

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

1019مستثمر حاسوب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-14حمص04010145510نصرهريم محمد محمد888710208894

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-10حماه05040018312صباحفاتن عيدو الحلوه888810208895
المعهد معهد1993-01-03حمص04030029855فتاة نيسانيعدي محمد سهيل الوعري888910208896

التقاني 

الصناعي

عامل وردية وزارة الصناعة1891معلم حرفةوزارة التربيةنعمال70.0220120تقنيات كهربائية

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-17حمص04190067194مناماويه محمد العبدهلل889010208897

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04170053170يسرهبثينه عبداللطيف المنصور889110208898
وزارة االتصاالت الال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-08حماه05170014480سميرهياسمين حسام محمود889210208899

والتقانة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال171.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04220018934ميادهنيرمين محمد بلول889310208900

االجتماعية والعمل

وزارة 318عامل طبخوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07حمص04010010497اديبه ابراهيملمياء عقل ابراهيم889410208901

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال160.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-05-13حمص04010590140وفاءمها عبد العزيز عواد889510208902

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

امينه ابراهيم االحمد 889610208903

الفارس

وزارة االتصاالت الال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حلب02320039750جميله

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-04-01حمص05170006725هيام احمدرزان رزق شاهين889710208904

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال73.3020160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2541.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-14حمص04010398218غروبساره عماد المحمد889810208905
المعهد معهد1995-09-02حمص04150015684عزيزه الخضورمريم مصطفى محمود889910208906

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1887معلم حرفةوزارة التربية1888معلم حرفةوزارة التربيةالال64.0720180

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االدارة الال1915.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04140052263ليزاداني ياسر قطوف890010208907

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 20جابي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-20حمص04170092156دولهشمسه احمد محمد الصوان890110208908
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وزارة الشؤون الال203.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05180028387كوكبثراء راتب سليمان890210208909

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال169.0020100علميثانوية عامةثانوية1989-03-04حمص04030018523مريملما شحاده المنصور890310208910

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1978-10-19حماه05040022514فاطمه يونسامتثال امين حمدان890410208911

التقاني 

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال64.2419990

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

ثانوية ثانوية1985-04-05حمص04230010144صباحراميندا علي صبح890510208912

زراعية

وزارة التجارة الال396.0020040ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-05حمص12170022839زهريه المحمودايمان خليل العلي890610208913

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-05-31حمص04190023159عطرهماريل نبيل كاسوحة890710208914

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال65.6720160

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل13

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1985-11-06طرطوس10160109382نبيال سليمانريم محمد خضر890810208915

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال71.0820060المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 509مخبري

والثروة المعدنية

37فني

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1524.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص05090017049لينا دردرحال صفوان دردر890910208916
وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-21حماه05050136721نجديه العلييارا علي تركيه891010208917

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال3805.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-12طرطوس10100033820سميرهرند معن محمد891110208918

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 258أمين صندوق

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-25حماه05050169505خديجةعفاف محمود حمشو891210208919

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال264.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-04-17حمص04010029913خديجهابتسام احمد السليمان891310208920

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

315كاتب ماليوزارة النقل134مراقب

المعهد معهد1995-06-15حمص04010608413منىسماح حسن االبراهيم891410208921

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال59.5420180أسواق مالية

والبحث العلمي

مساعد إداري ثاني 

(مسك سجالت)

وزارة التعليم 517

العالي والبحث 

العلمي

مساعد خريج  وزارة الصحة513معتمد رواتب

معهد

320

وزارة النفط 232كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2112.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-18حمص04200001098بدريةسناء يوسف أحمد آغا891510208922

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1987-04-20حمص04220047183وحيدهنجوى سليمان العبود891610208923

زراعية

وزارة التجارة الال72.9520050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25حمص04010162077مديحهعنان يحيى اليوسف891710208924

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حمص04010478405ثناءريما احمد منصور891810208925

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال181.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-09حمص04220062574لهاهناء عناد الخضر891910208926

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الشؤون الال127.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-07-05حمص04180025112ملكالنا مصطفى اتوه مشلي892010208927

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال2367.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01القنيطرة14040077822تمامعلي بديع قاسم892110208928

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-30حماه05010541714فوزهنرمين فيصل عقول892210208929

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-08حمص04200040946سميحهدعاء عبد الحكيم الحريري892310208930
وزارة االتصاالت الال2059.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-26حمص05070035094حياةأمامه محمد احمد عبشي892410208931

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-01-01حمص04220053622وفاء ونوستمام مفيد مثلج892510208932

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال64.4820192

وزارة االقتصاد الال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-30حمص04220079798غنداهبا احمد العبود892610208933

والتجارة الخارجية

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04080010725اسياعرين نظير االبراهيم892710208934

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.2420200طب طوارئ

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1452.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04170069839هندآالء أيمن العلي892810208935
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-27حمص04120063366آمنه قاسمدانيا حاتم مرعي892910208936

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1259.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حمص04180056617هناءاية اسماعيل دهلل893010208937

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال137.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-08-10حماه05090016018جنىهبه علي العيسى893110208938

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 16محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

360كاتب رئيسيوزارة الصحة346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-11حمص04230020212رسميةيوسف اسعد خليل893210208939
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال252.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-15حمص04190114137مونانرمين مطانس عطيه893310208940
وزارة الموارد 317عامل تخميروزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال2105.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-17حمص04010786137سميرهحنين سمير جاني893410208941

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546
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وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2334.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حمص04010381558وفاءاليسار محمود الموحد893510208942

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04010398225غروبالبتول عماد المحمد893610208943
وزارة التعليم العالي الال2134.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04170014894بديعهلورا غسان الحمدو893710208944

والبحث العلمي

وزارة 235كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1245.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-17حمص04080032663سمرساره ايمن نعامه893810208945

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-13حمص04070032713نايفةمنى خالد أبو حبلة893910208946

المعدنية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1974-08-25طرطوس10160079951سلمى صبيحامريم رمضان دياب894010208947

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال67.1319950

وزارة النفط والثروة الال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حماه04230013111رسميهحنان علي الجهني894110208948

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04170005357فاطمه طالسآالء عبد هللا الضامن894210208949

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال72.6920200

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت الال103.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04150000261فاطمه ديوبنغم علي العلي894310208950

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1491.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010381566وفاءساره محمود الموحد894410208951

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال2071.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04080032659سمرسوزان ايمن نعامه894510208952

المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04030046827حميدةبيان محي الدين بياع894610208953

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04030060474حميدهراغده صالح السليمان894710208954

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية تقنيات ثانوية2002-07-11حمص04010392335تغاريدهديل محمد السليمان894810208955

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3548.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد1999-05-15حمص04080042468جهينه المهنىرغد سليمان المزنه894910208956

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال76.0620200

وزارة التجارة الال2331.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04120085519عهدرهف علي العلي895010208957

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت الال1836.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04030004503سماهرساره احمد صقور895110208958

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال144.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-17حمص04220009786نجوىهبه ابراهيم زيدان895210208959

المحلية والبيئة

52قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16حمص04010392894سميرهنيروز يوسف شاهين895310208960

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حمص04040015401اعتدال الوعريرنا ياسر علي895410208961

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال148.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-03-08حماه05190000762وفيقهعبير سليمان الخضر895510208962

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-01-01حمص04060017676ميسر الخضرسليمان موسى قاسم895610208963

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال66.7120173الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة النفط والثروة نعمال1556.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-31حمص04080024829اعتدالأحالم حمزة السعيدي895710208964

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االدارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2089.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-28حمص04140034482حفيظه عليسوزان عباس يونس895810208965

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

المعهد معهد2000-08-01حمص04011164514الهام تركمانيمرح زكوان عباس895910208966

التقاني 

الصناعي

1885معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال67.0420210تحكم آلي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-21حمص04080005097صفيه الخضورشهد رمضان الخضور896010208967

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2471.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010387953هدىوفاء احمد الحسن896110208968

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال141.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-08-06حمص04220015630اعتدالنسرين تامر العيسى896210208969

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال201.0020081علميثانوية عامةثانوية1989-09-26حمص04140027151حوريةخليل درويش بالل896310208970

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1460.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-13الالذقية06090163028احالمعفراء سليمان علي896410208971

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال189.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-06حمص04040029651حمامةنسرين يونس ابراهيم896510208972

والثروة المعدنية

239كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي نعمال157.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-21حمص04010162067رضيهشيرين ثابت منصور896610208973

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-14حمص04060025013ظهيره سليمانهند سليمان شادود896710208974

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-11-20حمص04010079739عائشه هاللفاطمه عبد المعين هالل896810208975

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.8620080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20حمص04060010555سميره صالحرؤى ياسر حسين896910208976

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04120051093شاديةديانا سمير حبابة897010208977

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-18حمص04070022689نايفهلميا خالد ابو حبله897110208978

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال205.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-30حمص04010383588مكيهتركيه سليمان نبهان897210208979

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 315كاتب ماليوزارة النقلالال285.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-03-29حمص04030057576اميرهسناء حامد عمران897310208980

والتقانة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال208.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-29حمص04040032429امالميس احمد علي897410208981

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة الال405.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-08-10حمص04120090571غيثاءهبا ابراهيم شالب897510208982

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 258أمين صندوق

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020129أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-11حمص04010622055جميلهعامر علي االبراهيم897610208983

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-04حمص04080003186نداءنغم نادر الحماده897710208984

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال73.3520200عالقات عامة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 489منشئ

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 490منشئ

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة االتصاالت الال2316.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-14حمص04060006486امالياضحى محمد الحمود897810208985

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1988-01-01حمص04050009207سفيره الصالحصبا يونس العلي897910208986

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال71.7020070المساحة

المعدنية

مساعد وزارة النقل37فني

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-20حمص04190044165اديبهصفاء خضر الموسى898010208987

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-09حمص04050036210جميلةاالء احمد الحسين898110208988

والبحث العلمي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-20حمص04030032988فهميةروال مثلج حسن898210208989

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حمص04010006547ليبياهبه فيروز المحمد898310208990

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04010505044كريمهرشا خضر السليمان898410208991

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1955.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04010626591ساميهميس يحيى الحسن898510208992

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1883.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-08حمص04060044960رهفغرام نادر قاسم898610208993

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-18حماه05170042772نجومسهام محمد ابراهيم898710208994

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الموارد 1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال254.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-06-20حمص04140000364اميرهلينا سليمان محمد898810208995

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1551

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال149.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-09-24حمص04060010513سميره صالحعمار ياسر حسين898910208996
وزارة االتصاالت الال2077.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04010305441بتولديمه حسن ميهوب899010208997

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1608.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-08حمص04150013593جهيدهعائده محمد العبدهللا899110208998

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-08-13حماه05030053383اكتبار عباسسميه عيسى الوسوف899210208999

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال65.1320120

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاع308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-09حمص04030025609فردوسبتول كمال العجي899310209000
وزارة التعليم العالي الال1498.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04060044836رانيهعبير غازي قاسم899410209001

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2084.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10حمص05050153077فرازريم ايمن زيدان899510209002

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-14حمص04010578988رمزهناديه موسى السليمان899610209003

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال2265.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حمص04080008337سلوىرغداء ناصر زمام899710209004

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1979-04-10حمص04010749963كسيبهتغريد نمور المحمود899810209005

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال60.4620030إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االقتصاد الال181.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-22حمص06010332946ودادغنوه حسان محمد899910209006

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04030025493فردوسرنا كمال العجي900010209007
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-21حمص05160008621هيام احمدميس محمد حسن900110209008
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-30حمص04220004850سعادنور أحمد شنديه900210209009
وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال128.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-20حمص04010435107املنسرين عبداالله عباره900310209010

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2453.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05حمص04220067479سميرهريم بدر االبراهيم900410209011

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-12حمص04020018907رقيهبشرى فهد العلي900510209012

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال220.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-19حمص14040077820تمامراما بديع قاسم900610209013

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2577.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-09حمص04060008345انعامنغم يحيى العواد900710209014

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2433.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010586335نجاحاحالم غياث طراف900810209015

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10الالذقية06010332942وداد اسماعيلمروه حسان محمد900910209016

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال147.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-20حمص04190122406آمنهناديه أحمد جنيد901010209017

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020050علميثانوية عامةثانوية1984-08-04حمص10180007887نهادداليا رمضان علي901110209018

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-08طرطوس10160101303ليلىلبانه مفيد محمد901210209019

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04140044503مهديهوالء يحيى محمد901310209020
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حمص04010077334فهميهمريم خضر االبير901410209021
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04140019055اسماءهبه عساف عيسى901510209022
المعهد معهد2000-05-06حمص04120051116شاديا نصرهسوسانه سمير حبابه901610209023

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال68.1120200مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 492كاتب رئيسيوزارة الدفاع124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15حمص04010752948هالهكنانه محمد خالد ادريس901710209024
وزارة التعليم العالي الال1761.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-14حمص04010034954سميرهعامر تامر الحسين901810209025

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال360.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حمص04080008345سلوىغيداء ناصر زمام901910209026

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع 

القطع المواد 

األولية

274

وزارة التعليم العالي الال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص04180066716مادلينسوزان عيسى الكردي902010209027

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

المعهد معهد1996-01-01حمص90040013477هجران شعبيدعاء وليد عباس902110209028

التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال73.3220160شبكات حاسوبية

االجتماعية والعمل

مساعد خريج وزارة الصحة65منشئ رئيسي

معهد

351

وزارة التعليم العالي الال2229.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-20حمص04010034871عزيزهروعه طالب الحسين902210209029

والبحث العلمي

وزارة 238كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال276.0020080كهرباءثانوية صناعةثانوية1989-04-14حمص04140016633نجاحكنانة محمد حسن902310209030

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني وزارة الكهرباء268فني طحن

درجة أولى

1076

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-01حمص04120039214نوال بازومنال سليمان جبر902410209031

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-19حمص04030031031فوزيهسليمان ابراهيم الوعري902510209032

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2615.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010458025سميرهحنين عبد اللطيف دردر902610209033

والتقانة

وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1995-05-31حمص04060008317انعامغزل يحيى العواد902710209034

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال61.1520160

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04130073550امالهديل عبد هللا سليم902810209035

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-01حمص04050025990نظميهايمان جودات العروق902910209036
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالنعم1361.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10حمص05060034025صباح المصريمالك عماد السليمان903010209037

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1982-06-01حمص04140028577نجوه غانمريم ابراهيم غانم903110209038

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة نعمال67.1720030إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04120043577هناءفاطمه هيثم محلي903210209039

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-13حمص04170055211يسرههيام مصطفى الدرويش903310209040
وزارة االتصاالت الال168.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-07حمص04030065786صبريه السليممنال خضر السليم903410209041

والتقانة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 318عامل طبخوزارة الصناعةالال224.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-02-10الالذقية05190032422عزيزههيفاء يحيى يونس903510209042

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال228.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-07-30حمص04010283641خديجهتغريد حسن الزقريط903610209043

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات وأجور 

و رواتب

وزارة التعليم 261

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال180.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-05حماه05010643785زهرهالهام يوسف الكل903710209044

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد2000-01-28حمص04120030868روبا محمدنور لؤي احمد903810209045

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال68.1320210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

الذمم

وزارة االدارة 30

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة الشؤون الال1690.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-26حمص04040024128ميسررشا رضوان محمد903910209046

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1956.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حمص04010576258زهورريم عدنان سليمان904010209047

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020067أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-25حمص04010039136حوريهعبد الرحيم محمد الطالب904110209048

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال161.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-03حمص04010019811فطيموفاء حسن محسن904210209049

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2235.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-06حمص04150014016آمال الباروديقمر علي مسعود904310209050

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1984-01-01حمص04010025522نجاح بدرانلمى اسعد سليمان904410209051

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.2320040علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04010457506فروسيناحنين مصطفى صالح904510209052

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال134.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-30حمص04030032712وجيههحنان قصي العلي904610209053

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-15حمص04180073178منيرهغيثاء جميل الطرشه904710209054

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال115.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-08-11حماه05010205399غديركنده نادر المصري904810209055

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-08-30طرطوس10020003133ملكي خضورهبه مزيد نزهه904910209056

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال63.1720180عالقات عامة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 489منشئ

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 490منشئ

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة التعليم العالي الال1748.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-12-30حمص04230015436نومهرهف محمد االبراهيم905010209057

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم2306.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-30حمص04220051410مانياريم محمد بسام العباس905110209058

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2448.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04010458859امالاوديت ناجح االحمد905210209059
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-10حماه04010107353نبيلهلينا نديم المحمد905310209060

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال2120.0020210ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية2003-01-25حمص04020021088رحابعيسى أحمد االحمد905410209061

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة التعليم العالي الال208.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-11حمص04060047351وعد رمضانيسرى غياث حديد905510209062

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01طرطوس05190032412هيفاءيارا علي قاسم905610209063
وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2082.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01حمص04120081038نهلهعلي يونس هنود905710209064

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1984-08-14حمص02020182448ثريا غصنرؤى محمد غصن905810209065

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال65.8520040إدارة أعمال

والبحث العلمي

وزارة النفط 492منشئ

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 116مساعد اداري ثان

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-11حمص05170026810وداداحالم محسن جوهره905910209066
وزارة الشؤون الال189.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-17الالذقية06230009746حليمهعال صالح سعود906010209067

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1915.0020173أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04150004241وسامعلي قصي خليل906110209068

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-08حمص04010016854فاطمهنورا وجيه الناصر906210209069

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1614.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04220053648دارين تقالهديل حسن ابو عبيد906310209070

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-11حماه05100034026شهيدهالرا يوسف صالح906410209071

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال120.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-13حمص04140026685بديعهسوزان يوسف سلطان906510209072
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04230015387وساماعلي سمير الضايع906610209073
وزارة التعليم العالي الال152.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-28حماه05150111214غاناخديجة محمود عيسى906710209074

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-09-01حمص04011006810لينا االسديلبانه محمود شلب الشام906810209075

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال87.0420200تقنيات إلكترونية

وزارة االدارة الال2390.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-10حماه05170039055سميرهزين العابدين مجدي اسمر906910209076

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-05حمص04050000006اكتمالليلى حسين ابراهيم907010209077
1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3247.0020137كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-07-04حمص04150001328نوالفراس سامي ابراهيم907110209078

وزارة التعليم العالي الال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20حمص04010051508هدىبتول محمد العده907210209079

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04080010676سهيله ديوبهديل فواز ابراهيم907310209080

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2564.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-14حمص04130000623سحرغاده سامر الحجل907410209081

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1844.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-15حمص04040034870أمينه ابراهيمصبا هيثم خلوف907510209082

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

243كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-28حمص04080011288كليمهمحمد حيدر عباس907610209083
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2619.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-25حماه05050017003ثناءسارة هيثم جبر907710209084
وزارة االقتصاد الال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-11حمص04140018670سماهرنهى عصام هاشم907810209085

والتجارة الخارجية

240كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حمص04140031560سفيرهرشا حاتم أحمد907910209086
وزارة االدارة الال1822.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-06حمص04220049308الهاممحمد جهاد الجمال908010209087

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16محاسب

المحلية والبيئة

17محاسب

مصعب مصطفى 908110209088

فطايرجي

وزارة الشؤون الال1880.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-05-28حمص04010348359اكتمال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1989-06-14حمص04010888875وفاءبراءه محمود كاخي908210209089

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال69.1820090

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-15حمص04150024262سريهسمر رضوان حمزه908310209090

والبحث العلمي

وزارة 237كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-24حمص04230008077وصاليعرب غسان العلي908410209091

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون نعمال222.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-06-15حمص04060008765حميدهزينب سليمان المنصور908510209092

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-08حمص04030046466هندجومانه حسن الحسن908610209093

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت نعمال113.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حمص04220007747فاطمهمها سليمان الشحود908710209094

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-06-10حمص04010459757غزواسوزان منير السكاف908810209095

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-09حماه06010347033فلايرليال علي رضوان908910209096

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-13حمص04010433130دنانيرلبانه محمد المحمد909010209097

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2302.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دمشق03110024148ايمانآيه سامي العبود909110209098

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت نعمال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-05حمص04220037002نجاحمها نزار سالمة909210209099

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-30حمص04220005187منورلميس منهل العقده909310209100

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01حمص04010396601سالمنيرمين محمد عبد الرحمن909410209101

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2511.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-08حماه05170044553سهيلهشيراز يوسف سلوم909510209102

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546
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المعهد معهد1995-01-21حمص04080009645غصونرقيه ابراهيم السلوم909610209103

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال65.2120200

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حماه05010808367اميرهرنا ياسر المصري909710209104
وزارة التعليم العالي الال139.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-10-20حمص05170035500سريعهمادلين رامز محمود909810209105

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال107.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-02-13حمص05180011113اليس عاصيرامي سمير عاصي909910209106

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

20جابي

وزارة الشؤون الال2329.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-13حمص04030046958سميره الياسيناحمد هاشم الياسين910010209107

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-05حمص04020088800نجيبهسناء عبد الحي القاسم910110209108

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17حمص04020037677امينهسناء زهير دبسون910210209109

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال2448.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-10حمص04020012781سعادنور رابح حمدان910310209110

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة االتصاالت الال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10حمص04010754527ثرياعلياء يحيى بربوره910410209111

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2477.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-06الالذقية06150063359حليمةديمه مصطفى الصالح910510209112

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال281.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-10-15حمص04030010658مريمرجاء حسن شنو910610209113

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2364.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-15حمص04010446726مهامايا احمد العليان910710209114

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال265.0020070الكترونثانوية صناعةثانوية1989-01-01حمص04010839771سحرمحمود سامي حديد910810209115

الديزل

عامل كهرباء وزارة الصناعة330

هاتف وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة الشؤون الال1752.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-31حمص04010470562هيامآيه محمد الشعبان910910209116

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2239.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-09-22حمص04010453881حسينهدارين محسن عنقه911010209117
239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04040010588علياءسكر فجر مرعي911110209118
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-12حمص04120017037كتيبهوفاء عباس المحمد911210209119

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال153.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-08-08حمص04180001116بدريهضحى صالح االبراهيم911310209120

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال368.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-07-08حمص04010419577وزيرهمروة ابراهيم اسماعيل911410209121

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1979-03-01حمص04010419670وفاءريما فرحان رجوب911510209122

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال77.0519990

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-06حمص04190089049حياهبشرى عبد الحكيم االعرج911610209123

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2525.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-01حمص04120066005مهارانيا احمد العليان911710209124

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04150021413عبيرحال جميل العلي911810209125
وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2152.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-15حمص04010602216مهاغنوه مجد النقري911910209126

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال326.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-09-08حمص04170082297فهيده يحيىمنال محمود السويد912010209127

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04080013415شهيدهلينيت محي االحمد912110209128

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال3235.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-24حماه04011015095عبير العليرغد عبد الكريم حمود912210209129

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-02حمص04130055065رسميهفاديه سليمان مصطفى912310209130

والتقانة

237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1996-01-25حمص04010181344عليا العبد هللاوسيم محمد عبد الرحمن912410209131

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةنعمال71.5520172ميكانيك مركبات

وزارة التجارة الال2731.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01حمص04120027934ندىميس عدنان حبيب912510209132

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1018مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-12حمص04030012873هناءشذى اكرم النقري912610209133
وزارة التعليم العالي الال1859.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-30حماه05030005145حياةفاطمة عمر جمعة912710209134

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-07-07حمص04010805172نهادمريم محمد الشيني912810209135

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال69.3520200

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

226كاتب ضبطوزارة العدل1886معلم حرفةوزارة التربية13

وزارة االتصاالت الال2476.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04010012332روظهشيرين سليمان خليفه912910209136

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

397 من 274صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-08حمص04030004789زينبزهراء علي الجمعه913010209137

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال4007.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-05-03حمص04010246307خديجهتسنيم سليمان جنيد913110209138

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04070026838ياسمينشيماء بسام عصوره913210209139

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال151.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-11-01حمص04030041791نجاهحسن عزيز العلي913310209140

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

وزارة االتصاالت الال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-11حمص04030046944نعم شحودجمانه رسول الياسين913410209141

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-07-02حمص04011164571ندىراما جمال السباعي913510209142

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي 226كاتب ضبطوزارة العدل323فني كمبيوتروزارة الماليةالال65.5320200

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االتصاالت الال151.0020058علميثانوية عامةثانوية1987-01-17حمص04220046133كوثرسليمان يوسف حسين913610209143

والتقانة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1837.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010114992روالعلي غسان علوش913710209144

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-27حمص04020013172سعادسوزان رابح حمدان913810209145

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-20حمص04010140146نوفهداليدا منطي العبدهللا913910209146
وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1568.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04030028542مرسالراما اسماعيل قبوي914010209147

المحلية والبيئة

وزارة 27محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-15حمص04170047919نجمهخوله عبدالرزاق شريتح914110209148
231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1789.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-02حماه05010104035فطومفلك فوزي الباشا914210209149
وزارة الشؤون الال2475.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04030004756زينباباء علي الجمعه914310209150

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1984-04-17حمص04080025710نهادبري مالك الحسن914410209151

التقاني الطبي

324مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.9820057تخدير

وزارة االتصاالت الال180.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16حمص04080008435شمسهشروق علي سلهب914510209152

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1855.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-19حمص04220097789نوفا علوشهدى يوسف القرا914610209153

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

53قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة التعليم العالي الال1594.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حمص04140064629لينامنى مظهر شعار914710209154

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1690.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010989212رابيهمايا محسن الضاهر914810209155

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-05حمص04030028593يسرهاالء محمد قبوي914910209156

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01حمص04080015695شمسهغينا علي سلهب915010209157

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد الال1872.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-02-13حمص04170055855زكيةلميس محمد جرجنازي915110209158

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1547

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-14حمص04010459563عليارنا شريف السكاف915210209159

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2460.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-07حمص04040004839افتكارنسرين كميل غريب915310209160

االجتماعية والعمل

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت نعمال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-17حماه05050133942نجديهأنديرا علي تركيه915410209161

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-11-01حمص04010428270سحرهدى محمد الطحلي915510209162

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال93.4220200تقنيات إلكترونية

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1367.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-08حمص04190053320هناءيمامة هيثم ادريس915610209163
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-05حمص04010576920نهلهحنين محمد اليوسف915710209164

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-05حماه05010091865لمياءمجد عبد الهادي الخضر915810209165

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حمص04010509859عيدهرهام بدر شعبان915910209166
وزارة التعليم العالي الال190.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-12-15حمص04140060994هنادي خضوربتول علي عباس916010209167

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-06حمص02250131738جهادهسوزي يوسف عبد هللا916110209168

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10حمص04080032240ودادمنار اسد الدربولي916210209169

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1990-04-01حمص04220066522زينبعبير حسين دوم916310209170

زراعية

وزارة التجارة الال375.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04حمص04190014012نوفهسوزان عيسى بدور916410209171

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال120.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-07حمص04010472766نعيمهفرات نورس المربعي916510209172

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة التجارة الال2926.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-02طرطوس10030002556داللريما مازن حنا916610209173

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

345مساعد جمركيوزارة الصناعة261

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-24حمص04010472773فراتبركسام محمود االسمر916710209174
وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال227.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-01حمص04010382217الهامهبه حسن الكردي916810209175

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1338.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-13حماه05050186060الرامايا جمال ديب916910209176
وزارة النفط والثروة الال146.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-20حمص04120083112يسرهعلي محسن عيسى917010209177

المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1207.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-23حمص04010771054نبيهاسوسن زكريا السلومي917110209178

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1644.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09010368894اسعافمايا سمير الجاني917210209179

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

عامل فني وزارة النقل1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالنعم3078.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-29حمص04140006002ليلىعمار يوسف عاقل917310209180

كهربائي

311

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-27حمص04040021801هند األحمدرنا فيصل األحمد917410209181

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال1662.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04120096005كاترينلجين قاسم قاسم917510209182

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال375.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-11-16حمص04220038855صباحاريج عدنان مبارك917610209183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

وزارة التجارة نعمال3078.0020153ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-03حمص04010518199غادةحسن مطيع الزوري917710209184

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2286.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04200027203ساميهدانيا علي الحمدان917810209185

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04040027683هند االحمدشذى فيصل االحمد917910209186

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2398.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حمص04010009816انتصارعبير سالم رياني918010209187

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2473.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-28حمص04040011643سلمىراما خليل حمود918110209188

االجتماعية والعمل

320عامل فرزوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1989-01-10حمص04060037667ندى يوسفصبا ابراهيم الجمعه918210209189

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال63.4320100

وزارة التعليم العالي الال1954.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-16حمص04220003388نوالتغريد صالح اليوسف918310209190

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-05حمص04010683058سحرنورا كمال هدبه918410209191

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال2152.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04040007324تغريدمارينا جورج فرح918510209192

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1973-09-08حمص04150020528فضه ديبمحمد كامل سليمان918610209193

التقاني 

الصحي

316مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.6019950مخابر

وزارة االقتصاد الال1776.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حمص04010023226سناءكنانه غسان بلول918710209194

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

الجهاز المركزي 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2867.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-11حمص04010805156نهادهديل محمد الشيني918810209195

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1018مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

231كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-15حماه04170003357عائشهفيروز عبد الرزاق النقيب918910209196
وزارة التعليم العالي الال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-03حمص05070007182نجاحريما توفيق يوسف919010209197

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال3868.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-29حمص04120040242آمنهمرح محي جنيدي919110209198

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة التعليم العالي الال2492.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-01طرطوس10180011379غيثاءوئام وائل صالح919210209199

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2659.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-02حمص04010550085سماهرنور عدنان الشاويش919310209200

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-18حمص04200018132مهامروه محمد الشاهين919410209201

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1718.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-06حمص04080043035وفاءرجاء علي غريب919510209202

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20حمص04010640737تفيدههدى محسن محمود919610209203
وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال146.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-09-27حمص04140028721نجاحوسال ابراهيم السليمان919710209204

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حمص04180003208فاطمهمنى احمد المرعي919810209205

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-14طرطوس10230002518حياةنجالء أحمد بالل919910209206

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010769218رابعهايمان زكريا حلوم920010209207

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1770.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04200033494بثينه نمرهبه طارق السعود920110209208
وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء313أمين صندوقوزارة الصناعةالال2573.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-20حمص04010510158ميادهداليا صفوح الطباع920210209209

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة الشؤون الال2233.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-25حمص04200024792مهاميسم محمد الشاهين920310209210

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

مريم محمد عبد الباسط 920410209211

شنات

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال194.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-02-02حمص04180023971نجله

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال225.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-11حمص04010202798مياداسماح جودت العلي920510209212

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1719.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-05حمص04010586011سلوىغفران زكريا تدمري920610209213

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2448.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-15حمص04010374597ميراجروكسان راتب السالم920710209214

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1988-05-12حمص04220036313ابتهاج المباركرامي سميع الخراز920810209215

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

قياسات فيزيائية 

وضبط جودة

مصرف سورية الال64.6020119

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة تجهيزات 

التدفئة والتبريد 

واالنارة والتمديدات 

الصحية

مساعد فني وزارة النقل85

(كهرباء)

316

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-31حمص04220020351فاطمةهدى علي الحسين920910209216
وزارة التعليم العالي الال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01حلب02070053293أمونهغصون عوض الخليل921010209217

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال156.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-16حمص04010001537أملكنده عيد االبراهيم921110209218

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال1831.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-24حمص04010838655ثناءخالد بديع بلول921210209219

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-27حمص04220020345فاطمةاحالم علي الحسين921310209220
229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-06حمص04010430210لطيفهمريم علي الحوراني921410209221
المعهد معهد2001-08-15حمص04010039050خيراتهادي مصباح البقاعي921510209222

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحة525طاهيوزارة الدفاعالال76.2520210مطعم ومنهل

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04050011797حمدهمنال نظير الحرب921610209223
وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال127.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-06حمص04130061695هيامغرام غسان عباس921710209224

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-10حماه05170047838زهريههناء سليمان محمد921810209225

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حمص04010151227سمرهبه عدنان العيسى921910209226

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال205.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-10-30حماه05160022480علياميس فايز ابراهيم922010209227

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 242كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05حمص04011236480ثرياسعيده محمد الدرغام922110209228

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-25حمص04020018256فيروزرويده بدر الحسن922210209229
المعهد معهد1986-01-10حمص04010394138بشيرهسوسن محمد الجابر922310209230

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال84.3520060

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-06حمص05030041118جميلهأحالم علي كليمه922410209231
المعهد معهد1987-01-01حمص04170091473ساميهمافا احسان رجب922510209232

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال60.3120090

المركزي

مصرف سورية 82كاتب

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال2303.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-01حمص04040003013أمينهلبنى كريم فرج922610209233

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 319عامل تصفيةوزارة الصناعة127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1969.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-21حمص04040033488وعدبتول سامر ابراهيم922710209234

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04120079702نهيدارسام أحمد الحجل922810209235
المعهد معهد1995-01-03حمص04140003887ثمينهغانيا عيسى موسى922910209236

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1899معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةنعمال66.4820190تقنيات كهربائية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1527.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150026380فريحهورده محمد يوسف923010209237
وزارة التجارة الال299.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-05-03حماه05070003681روزهصفاء احمد حبوب923110209238

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1997-01-01حمص10120016498فائزة ابراهيمدياال علي حميدان923210209239

التقاني الطبي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.9920170معالجة فيزيائية
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال2196.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-27حمص04040014959أحالمديانا وفيق صقر923310209240

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2425.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05160035294انتصارجعفر ثابت اسماعيل923410209241

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل تسوية وزارة الصناعة500مساعد فنيوزارة الدفاعالال3053.0020170ميكانيكثانوية صناعةثانوية1998-06-19حمص04060023225تركيهسامي محمود سلوم923510209242

وخراطة

وزارة التجارة 334

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

277

وزارة االقتصاد نعمال1803.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-09حمص04080011552فطومريم حسين المصطفى923610209243

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1994-12-19طرطوس04010458208محاسن اليوسفمرح معروف األحمد923710209244

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال76.1720150

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال138.0020000علميثانوية عامةثانوية1976-04-17حمص04010119184سعاداسماء عمر سليمان923810209245

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1916.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-09حمص04010458307محاسنبتول معروف االحمد923910209246

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال2661.0020172الكترونثانوية صناعةثانوية1999-05-10حمص04030027385اسيامجد محمد هيفه924010209247

المائية

وزارة الموارد 1549مراقب ورشة صيانة

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1550

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1551

المعهد معهد1989-10-31حمص04220049916خديجهعلي طاهر الجمال924110209248

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال71.6620103انتاج

والبحث العلمي

506مخبري

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال2694.0020146كهرباءثانوية صناعةثانوية1995-01-01حمص04220053612سهامعلي محمد مثلج924210209249

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

وزارة الموارد 311

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1557

وزارة التعليم العالي الال1771.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-18حمص04220059701جنديهعبير رمضان طيبه924310209250

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال236.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-01حمص04150020606مريمطيف يوسف علي924410209251
وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال284.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-10حماه05100035898خطيرهشيرين علي شلهوم924510209252

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-07حمص04150020596مريمرغد يوسف علي924610209253

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال2541.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04120093516مهىرنين محمود عبدهللا924710209254

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1991-01-10حمص04220023308نسيمهبشرى شعبان قنطار924810209255

التقاني 

الصحي

317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال76.1120100معالجة فيزيائية

وزارة االدارة الال1866.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13حمص04220021489عزيزهغيث حسن ادنوف924910209256

المحلية والبيئة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2843.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-05-30حمص04190105243منىهديل محمد اسماعيل محمد925010209257

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد1999-01-01حمص04220018001أميرهتميم نصر اإلبراهيم925110209258

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة نعمال67.7520180

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االتصاالت نعمال131.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-01-17حمص04130057581نوالمنى جودت العلي925210209259

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1636.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-07حمص04150020646مريمحنين يوسف علي925310209260
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-15حمص04010143899اسمهانأمجد حسن يحيى925410209261
وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1490.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04011155793رقيهسالم عبداالله بوظان925510209262

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االدارة نعمال134.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-06-25حمص04140020977حوريهفاطمه ابراهيم جناد925610209263

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 9جندي إطفاء

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الموارد الال2273.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-05حمص04120067350هيامهال علي عثمان925710209264

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1548

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال143.0020075علميثانوية عامةثانوية1989-03-10حمص04010063193ثريامحمود هالل العلي925810209265

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 9جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد الال2317.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01حمص04140039369باسمهشريف منذر عطيه925910209266

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-12حمص04080035209وردهصفاء يونس عبود926010209267
وزارة الموارد الال2208.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-16حمص04130022190ميرفتساره اميل عيسى926110209268

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10حماه05120032001فائزهرهف مصطفى ابو صالح926210209269

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01حمص04140004986سحرتهاني نعيم الحسن926310209270
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05120051356ساميانور عزيز عجيب926410209271
المعهد معهد1995-09-15طرطوس10270017016عدنيهجعغر علي خليل926510209272

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال74.9320180تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1881معلم حرفةوزارة التربية1034مدرب تكييف

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1817.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-06حمص04020018560سميرهرهام نزار سالمه926610209273

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2264.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-17حمص04080000734رانيهجوليا أأحمد القاسم926710209274

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1976-11-20حمص04030055202وطفهامتثال موسى اسد926810209275

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال60.9219970

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04130054050منىراما فجر حسن926910209276

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1994-01-01حمص04140013299منيرهرديفه يوسف دردر927010209277

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

1889معلم حرفةوزارة التربية1887معلم حرفةوزارة التربية1888معلم حرفةوزارة التربيةالال68.8220130

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-17حمص04220010101فاطمههبه مهدي العبدهللا927110209278

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-11حمص04030064926لورينريم نديم يحيى927210209279

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05150064049نداءنغم محمد حداد927310209280
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال244.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04180001170الهام الخطيبآالء عبد الكريم الخطيب927410209281
وزارة االدارة الال1779.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-20حمص04140038671نوالعلي راغب حماده927510209282

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 9جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-22حمص04010912747نديمهسلوى يوسف بالل927610209283
المعهد معهد1997-05-21حمص04130041954رغيده صقررنين محمود سليم927710209284

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال63.6420170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة االقتصاد الال187.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-16حمص04030027064يسرىعدي علي شلهوب927810209285

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1833.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10حمص04080032343فاطمهمرح محمد الدربولي927910209286

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-14حمص04010116425فاطمهنجوى حسن برادعي928010209287

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال116.0020050علميثانوية عامةثانوية1985-07-07حمص04010705636نجاحهبه خالد تركاوي928110209288

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-04-28حماه05170007164بديعهاحمد ياسر صالح928210209289

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال65.4620157المساحة

المعدنية

مساعد فني وزارة النقل37فني

(طبوغرافي)

مساعد وزارة النقل318

فني /مهندس

طبوغرافي

314

وزارة االتصاالت الال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-21حمص06010033958اسراءعفراء سفير طيار928310209290

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-24حمص04140019545أسيا شبيبيامن سميع قوزي928410209291
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-20حمص04010741267فطيمسمر ياسين نيصافي928510209292
229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020083أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-27حمص04030031591نهيدةنعيم عبد هللا خلوف928610209293
وزارة التعليم العالي الال1370.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-04حمص04040030917هدىريتا بسام وسوف ناصيف928710209294

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

هنادي يوسف الحوراني 928810209295

المناع

وزارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1487.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-12حمص04180081038ايمان

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1160.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-01حمص04030051475غادهرغد حسن العلي928910209296

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال251.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010424174غادهغزل كامل قيضبان929010209297

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حمص04010038422يسرىبتول هيثم كلثوم929110209298
وزارة الشؤون الال2555.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-17حماه05050141066مرفتبتول محسن االبراهيم929210209299

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-26حمص04190014748اميرهبراءة ميخائيل الحداد929310209300

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30طرطوس10220043110امينهعلي فؤاد يوسف929410209301
وزارة االتصاالت الال127.0020020علميثانوية عامةثانوية1979-08-29حمص04020000292ثرياحنان ابراهيم هرموش929510209302

والتقانة

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1989-01-30حمص04010364603ندىمروان عبدالمؤمن قندقجي929610209303

التقاني 

الصناعي

339عامل فرن الكلسوزارة الصناعةالال71.2420099تحكم آلي

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17حمص04150007843وفاءأالء ناصر يوسف929710209304

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2052.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010052991يسرىاليسار داود حسن الخليل929810209305

والبحث العلمي

وزارة 317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-05-28حمص04040029857فاطمههاني غالب علي929910209306

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1803.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-07حمص04140007973هناءرهف محمد سالم930010209307

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-20حمص04230022089نجاحهبه يونس رمضان930110209308
وزارة الموارد الال199.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس10120014714امينة سلطانيريما سليم احمد930210209309

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-23حماه06110029946نوره عيسىأروى علي البارودي930310209310

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-10حمص04170039474آمنهشهيره مروان سعد الدين930410209311
وزارة التعليم العالي الال2327.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-10حمص04020039702مروهميرنا لؤي حمود930510209312

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال165.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-04-07حمص04010568854سعادراميا علي محمد930610209313

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-05حماه05030022147ثرياجابر علي الحسن930710209314
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1818.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-12القنيطرة14040081026مريمرانيا عبد اللطيف العلي930810209315

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1982-03-08حمص04040033079رحول صالحفياض عيسى خضر930910209316

التقاني 

الصناعي

1903معلم حرفةوزارة التربيةالال63.6820040خراطة وتسوية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1972-02-20حمص04040025382حبابهميساء محمد رمضان931010209317

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2159.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04140062708اميرهساره ابراهيم سليمان931110209318

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال147.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-10حمص04190065857سميرهرزان احمد الحسن931210209319

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 318عامل طبخوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10حمص04030003294نوهادسامر نزار الحايك931310209320

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04150007989بهيجهميساء نزار االحمد931410209321

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-04حمص04140043040ندىعبير ياسر محمد931510209322

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-02حمص04150000547منىمشيره علي خليل931610209323

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-01-27حمص04060031619شهيرهنغم ابراهيم خليل931710209324

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.4120210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

المعهد معهد1998-01-01حمص04140010873ايمان اسعدأنانا سليمان اسعد931810209325

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.2720180مخابر

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1972.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-27حمص04010016138وفاءمنى فايز االسعد931910209326

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال205.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-11-01حمص04050030285بدريهنادين عدنان طيبا932010209327

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2383.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-13حمص04010756252سعادريم حامد حمود932110209328

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020052أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-06حمص04010382188مريمسلمان عبد اللطيف العلي932210209329

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1706.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-11حمص04220017351بديعه عابدهفاطمه حسين الخطيب932310209330

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1902.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-31حمص04040027372أريج حمدانعلي دمر المصطفى932410209331

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04120091063رفاهيوديت توجيه مخلوف932510209332
ثانوية ثانوية1980-06-28حمص04010023704نجاحدارين رجب عيسى932610209333

زراعية

وزارة التجارة الال923.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-15حمص04030055279خديجهريم عدنان اسد932710209334
وزارة التعليم العالي الال2330.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04140007387اميرهيارا ابراهيم سليمان932810209335

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-01-10حمص04030017104ريوفوعد طالب الصليبي932910209336

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.3920130

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20حمص04170003131ثريةأسه عبد الرزاق شريتح933010209337
وزارة التعليم العالي الال1783.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140008617زينبمايا ياسر موسى933110209338

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1800.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-06حمص04230000611نوزاتسالم جهاد السلطان933210209339

والتقانة

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-01-29حمص04080044236غصون الخضورمايا موسى السالمه النقري933310209340

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.6720210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التجارة الال3131.0020130ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-05-01حمص04120064702صباحسليمان فايز الديب933410209341

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-24حمص04120070680ليلىعلي حيدر عيسى933510209342

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2103.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حمص04170085962آمالالفت محمود الشاهين933610209343

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20حمص10160070291سميره اسكندرهناء سليمان فياض933710209344
وزارة التعليم العالي الال2101.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04140008573زينبميرنا ياسر موسى933810209345

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2479.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-27حمص04010021851رمزيهجعفر يوسف سلمون933910209346

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال156.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-10حمص04150026426سميره محمدنسرين حافظ يزبك934010209347

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04220055799نجود المحمدفلاير غسان الحماده934110209348

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدلالال2110.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20حمص04050031225بدريهمنيره عدنان طيبا934210209349

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01حمص04140034090نوالحنان عيسى ابراهيم934310209350
319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2175.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-24حمص04140040878عبلهعادل محمد احمد934410209351
المعهد معهد1989-07-15حمص04010702738آمالياسمين علي العلي934510209352

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال70.3520110المساحة

المعدنية

مساعد وزارة النقل37فني

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-06حمص04140004982بديعهنرجس فيصل يوسف934610209353
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1972.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04040006785ظهيرهنور سامي خضر934710209354

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حمص04030032057ثريا المحمدفداء ذو الفقار آل سعود934810209355

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1998-01-01حمص04020017585لبيبة الحمدانلورين بشار حمدان934910209356

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال63.7820190محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120062905ابتسامعذاب احمد ادريس935010209357

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-11حمص04030067286فاطمهسالم حكمت اسماعيل935110209358

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 231كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26حمص04140010483بديعه اسماعيلحنان نعيم خضر935210209359

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حمص04140004249ليلىندى ابراهيم عبد الرحمن935310209360

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-09حمص04140048662حشمه سليماننورهان حسين حسن935410209361

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2913.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-09حمص04140016691ميادهدلع شريف طيار935510209362

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة التجارة الال265.0020117نجارةثانوية صناعةثانوية1992-01-01حمص04220024958راميهآصف يحيى الحمصي935610209363

الداخلية وحماية 

المستهلك

521عامل نجارةوزارة الدفاع515عامل نجارةوزارة الدفاع272فني نجارة

233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-25حمص04140014213بديعهسندس فيصل يوسف935710209364
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-06حمص04220039246درزيهرنده محمد االبراهيم935810209365

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال271.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-01-28حمص04220042969رباحدارين نمر االحمد935910209366

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مهني وزارة الكهرباء269فني كهرباء

درجة أولى

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1076

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04140032552نوالديما عيسى ابراهيم936010209367
وزارة االتصاالت الال2132.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-15حمص04140044994دعدمايا مرتضى بالل936110209368

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-17حمص04020019899يسرىايمان حسام الدين الخليل936210209369

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17حمص04010184091ميادهمايا نوفل العيسى936310209370

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2333.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01حمص04050037033سمرنور فيصل الحمد936410209371

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-11حمص04010892540نزهةسمر شكري مثال936510209372

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1433.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04080041829عبيرعلي قصي البالل936610209373

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1990-01-01حماه05070035436يسرىهبه محمد حماد936710209374

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال64.0020120تأمين

والبحث العلمي

وزارة التعليم 513معتمد رواتب

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

مصرف سورية 517

المركزي

81كاتب

وزارة االتصاالت الال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-31حمص04230027070نوالثناء حسن شدود936810209375

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-07-15حماه04020019897يسرىديانا حسام الدين الخليل936910209376

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1989-09-20حمص04120035223كوكب عمرمهدي مصطفى عبيدو937010209377

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال79.63201210ميكانيك مركبات

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-06حمص04120090576خضرهعبد هللا سليمان شالب937110209378

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة االتصاالت الال133.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-09-13حماه05090018280نهيدهسهار غسان الشيخ محمد937210209379

والتقانة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-06حمص04010458098كرجيهديانا احمد الشعبان937310209380
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-05حمص04120035030كوكب عمرشذا مصطفى عبيدو937410209381

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية تقنيات ثانوية2001-06-14طرطوس10220038444حنان عثماندلع عز الدين تامر937510209382

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3149.0020200

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة االدارة 1551

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-16حمص04180053494نجديهريم احمد الحسن937610209383

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010412011منيرهالبتول محمد ناصر937710209384

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1994-06-13حمص04030007972دالل شحودعلي حسين محفوض937810209385

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط والثروة الال77.7120173شبكات حاسوبية

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة النفط 115

والثروة المعدنية

227كاتب ضبطوزارة العدل38فني

وزارة النفط والثروة الال2734.0020143ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1996-02-17حمص04010337089وزيرهطارق جمال سليمان937910209386

المعدنية

1020عامل مهني

المعهد معهد1998-09-26حماه05050094129هناءاالء علي الحسين938010209387

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال70.5620210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

1886معلم حرفةوزارة التربية115

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04010411990منيرهعبير محمد ناصر938110209388

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2507.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-27حمص04010014985عواطفعال سمير حمود938210209389

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03حمص04230003578فاديهلجين اكرم رشيد938310209390

والتجارة الخارجية

128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2804.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-02-19حمص04040009447شاديهمايا وجيه سليمان938410209391

المشغل الميكانيكي

وزارة االدارة 321

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1004عامل حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االدارة الال224.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04140041196رحاببشار علي الحمزه938510209392

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-08-01حمص04230043378ندوهسهام خالد المحمود938610209393

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال66.2720170

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

المعهد معهد1983-01-01السويداء13010190937نهيالفاديه عناد العساف938710209394

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال76.5120080

والبحث العلمي

وزارة االدارة 511مخبري

المحلية والبيئة

وزارة األشغال 7مساعد فني

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

المعهد معهد2002-01-15حمص04040027728بشرى سليمإيناس عيسى االبراهيم938810209395

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال76.4620210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

وزارة الشؤون 519

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة االقتصاد الال1698.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-10حمص05090027019فدوى احمدحسام وسام الناعمة938910209396

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2275.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-05حمص04010775605ميسونباسل فايز يزبك939010209397
وزارة الشؤون الال2545.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010014972عواطفبشرى سمير حمود939110209398

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2000-09-01حمص04120030621فاطمهنورهان محمد الخليل939210209399

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3601.0020180

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-20حمص04040025607وطفهسهير سليمان سليمان939310209400

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-01-29حمص04040027958ماريكارولين عبدهللا يوسف939410209401

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 1886معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربيةالال76.3520140

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-26حمص04060007791رئيفهثريه ابراهيم عموري939510209402

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال160.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-07-07حمص04190120777ماريفيلدا مطانس غربي939610209403

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال234.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-30حمص05160021657غادهصفاء سليمان خليفه939710209404

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2465.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-09-29حمص04090016815هيامتهاني كامل صوان939810209405

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-02حمص04190120196نجاحانتصار نعيم عطيه939910209406

والتجارة الخارجية

128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةنعمال319.0020040تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1986-01-01حمص04010261577فطومهاحمد ياسر رحال940010209407

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

المعهد معهد1997-05-17حمص10240005408هدىرهف بسام وسوف940110209408

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.5720190صيدلة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04220059360فاطمة السليمان عليمادلين رائد العقدة940210209409
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1995-01-11حمص04150007413ياسمين العلييعرب محمد احمد940310209410

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال الال72.6520163تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

فني تكييف وزارة الدفاع1034مدرب تكييف

وتبريد وتدفئة

1881معلم حرفةوزارة التربية519

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-10حمص04030069231جميلهزوزانا احمد سلوم940410209411
وزارة االقتصاد الال1180.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-12طرطوس10230021597سهالبانه مظهر يوسف940510209412

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-05حماه05090016462زينبالهام توفيق دردر940610209413

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد2000-01-04حمص04140016224سمررهف احمد خضور940710209414

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال69.7120200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة االقتصاد الال1861.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030092959ملكنور عبد هللا السليمان940810209415

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04040026311كريمه محموداسراء قصي الدرويش940910209416
وزارة االتصاالت الال143.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-01حمص04140043104ندىنغم ياسر محمد941010209417

والتقانة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد الال2288.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120061295نهيدهمايا محمد حسين941110209418

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1548

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01حمص04030072588رندهزينه عبد الحميد الدرويش941210209419

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال159.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-02-02حمص04140038603فريزهلورند حافظ االحمد941310209420

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 21محاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

12جندي إطفاء

المعهد معهد1990-02-28حمص04140041176رحاب عليامل علي الحمزه941410209421

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال78.5420120

وزارة الشؤون الال2580.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04030003904بدريهرئام علي صقور941510209422

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

319مراقب مساعدوزارة المالية127

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-12-29حمص04010163137هندلما سليمان ابو غانم941610209423

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-14حماه05170048463جميلهصفاء يوسف عاموده941710209424

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2587.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-13حمص04010383440رجاءآيه علي فاتي941810209425

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة التجارة الال312.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-09-05حمص05070014805رضابشيرين سامر زينو941910209426

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

ثانوية ثانوية1985-01-01حمص04220025471سريهأمينه سليمان الهاشم942010209427

زراعية

وزارة التجارة الال392.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01حمص04230023958نجودبهيجه رمضان الجوراني942110209428

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1999-05-04حمص04070015505فايزه صبرههدى محمد سعيد الحالق942210209429

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

الجهاز المركزي الال83.8220200

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

227كاتب ضبطوزارة العدل226كاتب ضبطوزارة العدل13

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04220006415فاطمهسوزانا رائد العقده942310209430
صفا عبد الرحمن 942410209431

داغستاني

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-11حمص04010285359لميس

وزارة النفط والثروة الال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-25حمص04010403313وردهمشيره يونس سالمه942510209432

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1633.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030079115فاطمه صقورريم بسام صقور942610209433

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال142.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حمص04190047956فلايرميثم احمد الصالح942710209434

والبحث العلمي

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

بشرى عبد الحميد 942810209435

الدرويش

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-22حمص04030072611رنده

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت النعم1532.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01حمص04190038659نومهسعاد نواف ديوب942910209436

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2115.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-06حمص04010926917هناديسدره موفق المهدي943010209437

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04190065787رنا الخليلرهف علي العلي943110209438
المعهد معهد1999-09-25حمص04030047125حسن قيروطدعاء حسن شحود943210209439

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال65.4620210

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 227كاتب ضبطوزارة العدل115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة التعليم العالي الال1909.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20حمص04010559171حناناحمد عزيز سلوم943310209440

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-27حمص04080044392اعتدالسهيله علي السليمان943410209441

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال164.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-24حمص04040007692وسامروال سليمان غالي943510209442

والبحث العلمي

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020048أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-26حمص04220022181سهام الحورانيوسيم عيسى الحوراني943610209443
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وزارة االتصاالت الال3156.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-02-20حمص04010571320ابتسامايناس معين المحمد943710209444

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال2545.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-03حمص04010570459ابتسامريم معين المحمد943810209445

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 99

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

وزارة التعليم العالي الال2436.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-27دمشق04010927082هناديختام موفق المهدي943910209446

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04170053260الهامثريا مصعب شريتح944010209447
وزارة االتصاالت الال162.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-02-01حمص04190060066نهدهمنار غسان ديبو944110209448

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04050031336فيبيانعذاب غازي الحسن944210209449

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة االقتصاد الال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-20حمص05170015328مارلينميرنا نوفل خليل944310209450

والتجارة الخارجية

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-02-27حمص04190065808هندايمان محمد العلي944410209451

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال70.2420210

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 8مساعد فني

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1451.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-14حمص04120085644مهاختام كاسر مخلوف944510209452

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال1851.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-20حمص04010156483نجاةآيه لؤي االبراهيم944610209453

والتجارة الخارجية

232كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04030042602نداباسل علي الصالح944710209454
وزارة النفط والثروة الال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص04190052449فريدهجيداء يوسف الداوود944810209455

المعدنية

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2509.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04120056478نسرين ابراهيمنور حسن سلوم944910209456

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25طرطوس10090011766مشيرهعال معروف ضاحي945010209457
المعهد معهد1983-01-10حمص04010518147ازدهارسمر احمد حمدان945110209458

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال75.0920020إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد الال151.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-15حمص04010347355شمسههايدي ماجد الصالح945210209459

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2246.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-20حمص04010126066فلايرمايا علي عروق945310209460

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حمص04170078637صلوحةرغدة موسى بازو945410209461
وزارة الشؤون الال144.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-26حمص04130060398ميلين الياس ساره945510209462

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-03حمص04170049828مريمياسمين حسين الباشا945610209463

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2374.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-14حمص04010000301نهاديارا نادر صبح945710209464

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال144.0019990علميثانوية عامةثانوية1979-10-21حمص04020019817بهيجهسوسن يوسف سموني945810209465

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال398.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-10-01حمص04120005965بهيجة جنودروال حسن حمدان945910209466

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2473.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-27حمص04030055478نواليارا سهيل عروق946010209467
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حماه04170049885عائشةايمان خالد العبيد946110209468
وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص04040013069إناسبراءه رامز أسعد946210209469

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال175.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04070024741ربيعههيا عبد الرحيم العثمان946310209470

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال185.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-03-01حمص04170017176زينبمريم عدنان هالل946410209471

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2131.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27حمص04170010210صفيةهديل أيمن الديك946510209472

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-04حمص04220052296غادهريما ياسر الديوب946610209473
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2038.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05حمص04220053672شهيرهنور ازدشير الحسن946710209474
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2296.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010678233صبريهيارا نديم ديبه946810209475

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1644.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04010825271روميندامي أيمن زيفه946910209476

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2387.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-09حمص04010012222ريمهبه خليل السكاف947010209477

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1979-08-01حمص04220020908هاللهتغريد رمضان الحوراني947110209478

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال68.4920060سكرتاريا

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 116مساعد اداري ثان

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

وزارة االتصاالت الال1984.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-01حمص04150003283هيامبيان عماد اسعد947210209479

والتقانة

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المحلية والبيئة

27محاسب
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346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2258.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-22حمص04060010956ليالمحمود كاسر علي947310209480
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1975-07-12حمص04150014022نوفهابتسام احمد الحسين947410209481

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20حمص04080034429غادةمي يوسف معروف947510209482

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال3149.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حمص04130064843ميساءجوليانا طوني عكرمه947610209483

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-02-10حمص04120041713فطومهال احمد الحسن947710209484

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1977-06-29حمص04080025686مطيعهايفلين سعيد الخضر947810209485

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال59.1720000

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1837.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050133986ناهي مرهجخضر احمد حسن947910209486
وزارة الشؤون الال2112.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-28حمص04010900955ناديهبشرى محمد بالل948010209487

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-05حمص04150012069الفاامل علي كنعان948110209488

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-02حمص04220017998منه الباطوليغانيا رفعات االبراهيم948210209489

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال183.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01حمص04140046862سهيلهسهى منصور درويش948310209490

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1694.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-25حمص04140054559عبيردلع دوالت شمالي948410209491

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17حمص04050031035مارلينزكريا جبر المصطفى948510209492

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-29حمص04110013789وجيههسمر عموري العموري948610209493

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-25حمص04030075817تقيهثراء علي داغر948710209494

والتقانة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال2786.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-04-03حمص04010382873رباآيه محمد شحود948810209495

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد2001-11-10حمص04150024685مديحه عباسروز حيدر كنوج948910209496

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال70.0020210المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-20حمص04030026717فوزهسمر بدر االحمد949010209497

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال152.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-31حمص04050009110ساميهليدا عبد الرحمن الناصر949110209498

والتقانة

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدلالال2215.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04150023084جهينه اسماعيلفاطمه محمد اسماعيل949210209499

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حمص04190031232داللديمه توفيق رعد949310209500

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال161.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-09حماه05050053079مهديهمعد مصطفى عيزوقي949410209501

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد1996-01-01حمص04220052732ميادهيعرب عيسى السلوم949510209502

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 501مساعد فنيوزارة الدفاعالال77.1620151تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

1923معلم حرفةوزارة التربية255فني ميكانيك

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2362.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04190030082ضيامها غسان رعد949610209503

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال235.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-05حمص04150030321لينا سليمانغنوه احمد مصطفى949710209504

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال213.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-05حمص04220064809نجاحفريد جبر النداف949810209505
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-01حمص04130053228انطوانيتعفراء صفوح شدود949910209506

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1979-04-19حمص04030036402عفيفهسوسن رمضان العلوش950010209507

زراعية

وزارة التجارة الال711.0019970ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال2218.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04150026171نصره باللياسمين عصام سليمان950110209508

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-07حمص04060008030سمرمها قاسم الحسن950210209509

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال78.9320210مطعم ومنهل

ثانوية ثانوية1986-03-28حمص04010397300ليالحماده محمد الحسن950310209510

زراعية

وزارة التجارة الال398.0020050ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-04حمص04010458863امالميس ناجح االحمد950410209511

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1967-06-01حمص04030023086حياةرئيفه نجيب نقري950510209512

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1650.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حمص04120089508فاطمهحنين حسن محمد950610209513

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-05حمص04030023125رئيفهرغد سمير سلمو950710209514

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2312.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-24حمص04010367492ابتساميزن غازي السليمان950810209515

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-18حماه05170034586نوالرزان جمال الدين عباس950910209516

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1993-01-01حماه04120076225صبح األعسرأمينه جمال أعسر951010209517

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال76.5020150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-22الالذقية06170007749زهيدهمضر عادل سلهب951110209518

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال247.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-08-26حمص04140036836حوره مشرقيدارين رئيف عبد هللا951210209519

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء325

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال1842.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-30حماه05180011126أملعبير جهاد الحسن951310209520
المعهد معهد2001-04-22حمص04120019554براءهحال رفيق خضور951410209521

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال76.1220210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة التعليم العالي الال135.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-20حمص04130029860لينداسماهر مطانيوس مسوح951510209522

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-15حمص04030032985نجاحريم غريب الحسن951610209523
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-03حمص04030023081سمربتول مفيد شلهوب951710209524

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حماه05120009621بديعهدارين ابراهيم اسماعيل951810209525

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1971-11-09حمص04190065335عليارجاء زين الدين حسن951910209526

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال65.6019920المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل510مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2418.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-21حماه05170049108مريملور نيروز احمد952010209527

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-21حمص04010095369يسرسماح محمد عدنان تيزيني952110209528
المعهد معهد1999-04-01حمص04011066628فداءرهف محمد حسن952210209529

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال77.5420200

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1874.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04030032913نجاحشآم غريب الحسن952310209530
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-03حمص04200004266نجاحبيداء عبد الرزاق عمير952410209531
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال2659.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-03حمص04200004265نجاحرمالء عبدالرزاق عمير952510209532
المعهد معهد2001-05-25حمص04010267142رابعهلميه عدنان الشعار952610209533

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال81.2020210محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

وزارة التعليم العالي الال1619.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04230023494ميادهالبتول فؤاد دربولي952710209534

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال2659.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04150015478منىشادن عدنان محمد952810209535

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04070033482فاطمهآالء فريز الدرويش952910209536
وزارة التعليم العالي الال151.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-11حمص04040019909عليهشيرين محمد االبراهيم953010209537

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1983-05-07حمص04130042847صباح مسلوتجيهان خليل حداد953110209538

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال74.8320030مطعم ومنهل

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-23حمص04020004856فوزيهمنى يوسف المحمد953210209539

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-21حمص04110011390ناديهفيحاء ابراهيم السيد علي953310209540

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حماه05170005939آمنهشذى علي حبيب953410209541

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال171.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-07حمص04190029284زنوبعال مروان صطيف953510209542

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-01-29حمص04220058212سهام شاويشلبنى علي العباس953610209543

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة الال76.0720210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

المعهد معهد2000-02-20حماه05180036778هناءميريل نضال سلوم953710209544

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال76.7920190

المحلية والبيئة

323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3444.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-22حمص04010904356ابتسامكاتيه اياد العسس953810209545

الداخلية وحماية 

المستهلك

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء258أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-12حمص04010172895فوزيهآالء محمد الدرويش953910209546
نزهه عبد الموال 954010209547

البويضاني

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2305.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010223596وفاء

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1981-05-19حمص04040017751وداد منصورماردين فيصل ابراهيم954110209548

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال63.3220020إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

المعهد معهد1979-08-02حمص04010706099عواشلينا محمد خالد الشماع954210209549

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال69.3320000

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-22حماه05050163981ندوهبتول حافظ السليمان954310209550

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال460.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04230000145رويدهصبا خالد جمال954410209551

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2045.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-11-16حمص04040022299منالايمان محمد سليمان954510209552

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1429.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25الالذقية06160016091ريمرهف راكز راشد954610209553

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-04-17حمص04220044748اعتدال ونوسهيالنا غسان شعبان954710209554

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة النعم74.9620210شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة االدارة الال130.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-06-15حمص04140001289نهادغيداء حسن ديب954810209555

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 316عامل تقطيروزارة الصناعة21محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1995-08-02حمص04140003011ودادنجيبه صالح ناصر954910209556

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال66.2820200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

وزارة التعليم العالي الال2106.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-27حمص04140007762مهى شلوفنور يعرب موسى955010209557

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1877.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-16حمص04010123872انعاملما ياسر السكري955110209558

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-12-20حمص04010828124مريمرشا علي الكبه955210209559

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال63.2820070

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120088978ساميهحال محمد العبد هللا955310209560

والتجارة الخارجية

128كاتب

ثانوية ثانوية1989-01-05حمص04060015389وسيلهسوهى كامل الصالح955410209561

زراعية

وزارة التجارة الال487.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال1972.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-12-07حمص04220013074زينبحوراء حسن كنيار955510209562

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال328.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-01حمص04120049380غادهرانيه حالويك حالويك955610209563

والتقانة

وزارة التعليم 313أمين صندوقوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28طرطوس04130054383كميليا المحمودلجين حاتم خضور955710209564

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2551.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-07حمص04010961377هيامغرام عزام الحوري955810209565

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1991-01-01حمص04010409044اديبهعمار معروف الصوفي955910209566

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال73.90201110ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-30حمص04040025880ريوفمرح فائد بدور956010209567

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04180072723نجيدهديما مرعي العثمان956110209568
وزارة الموارد الال1980.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-16حمص04040027052مفيدارغد بسام محمد956210209569

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال308.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-12-07القنيطرة14040074789مديحهثراء محمود الجوهري956310209570

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-17حمص04170002389منى العبيدعائشة جمال العبيد956410209571
المعهد معهد1988-09-04الالذقية05010050295رسيلهسوزان اديب هرموش956510209572

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.5420100

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االدارة الال1791.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-24حمص04010053120ندىقاسم عبد الكريم الحسين956610209573

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 12جندي إطفاء

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال1779.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-14حمص04150033941ميساءاماني منذر يزبك956710209574

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

52قاطع فاتورةوزارة التربية53قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1938.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-11-14حمص04190108609داللحنان حسن الحسين956810209575
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال180.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-03-10حمص04220003924ورده محمدعال علي الحمود956910209576
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-08طرطوس10240002349فاطمهجميله حبيب ابراهيم957010209577

والبحث العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-05حمص04130054598فضهنجاه دعاس الحسن957110209578

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1987-11-09حمص04140033310سلمىسناء محرز علي957210209579

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال75.3320100

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2342.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-07حمص04150001869منيفه الحسنوالء فوزي عبدو957310209580

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1956.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-06حمص04140003436خديجهبتول فراز احمد957410209581

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01حماه05170026692رئيفههنادي فائز يوسف957510209582

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1540.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-17حمص04020005407سمر المحمدانسام شوقات البدور957610209583

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 503مساعد فنيوزارة الدفاع520عامل حدادةوزارة الدفاعالال237.0020060حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1988-09-08الحسكة08010014406الهامالكسندر حسين القاسم957710209584

الداخلية وحماية 

المستهلك

275فني حدادة ولحام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-19حمص04010330203يسرىمنداء ناظم عبدهللا957810209585

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

عامل كهرباء وزارة الصناعة1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2575.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-03حمص04140053811خديجهغنوه فراز احمد957910209586

هاتف وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1554

المعهد معهد1997-10-06حماه05190033610رمزيه حامدبتول محمد حامد958010209587

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.2220180طب طوارئ

المعهد معهد2000-04-11حمص04030003189نجاةرهام علي حسن958110209588

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.6820200إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2133.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-10حمص04010704585صفاء الفاخوريهناء بشار منيا958210209589

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

المعهد معهد2000-06-17حمص04011066876سماهردلع أسد العلي958310209590

التقاني 

التجاري

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاعالال67.7920210محاسبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2452.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-23حماه05090016296بشيرهرشا محمد دردر958410209591
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120079699وفاءديانا علي الحجل958510209592
المعهد معهد1994-10-06حمص04140045692ميرفتعال احمد احمد958610209593

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال59.2820170معالجة فيزيائية

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال162.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-03-09طرطوس10020041976خديجه غانمانتصار عبد المجيد عباس958710209594

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال133.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04040024186سلماهيام عبد الرزاق العبود958810209595

والتقانة

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال3382.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04120094030رجيحهفرح حسن حسن958910209596

وإذاعة

أمين مستودع وزارة الصناعة327

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

266فني خراطة

وزارة االتصاالت الال1576.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01حمص04130000050ايفونعبير موسى عيسى959010209597

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1556.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-12-04حمص04030031496سهام البدورسارة حسين المخلوف959110209598

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1707.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-04حمص04140029294ليلىأحمد خليل ابراهيم959210209599
المعهد معهد1996-01-15حماه05160031050سلمىمريم محمود رمضان959310209600

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعةالال72.0320170مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

المعهد معهد2000-09-25حمص04140034104علياحسن محمد علي959410209601

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1880معلم حرفةوزارة التربيةالال63.1820200تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

498مساعد فنيوزارة الدفاع519

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-01حمص04200043730لطيفه الحمودايمان ابراهيم الحمود959510209602
المعهد معهد1999-01-01حمص04190015169نادرةدارين فواز كاسوحة959610209603

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال87.2620180محاسبة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-23حمص04010202429منيرههبه خليل عموري959710209604

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01حماه05180012519غصونحنان محمد تموم959810209605
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1739.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04220005882حسنهبراءه علي البارودي959910209606

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1765.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-01حمص11010264249امل حمودفاديه حميدي المطر960010209607

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-10حمص04220053608غاليهريام ناصر مثلج960110209608

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1964.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06050032121ياراليال علي مناع960210209609
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-02حمص04030063883غانياغدير نزيه الداود960310209610

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1976-10-06حمص04010579537بديعهمها احمد العبدهللا960410209611

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال59.9619980

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1316.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-01حمص04170067675ختمهآالء محمد السالمه960510209612

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد نعمال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-27حمص04220004847سهيالايمان ايمن المحمد960610209613

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1978-03-08القنيطرة14040027806ماريه عبد الكريمميرفت مرزوق مرزوق960710209614

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال66.0019980

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال2122.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-07حمص04040031966هيامرنا محمد حماد960810209615

والبحث العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2300.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-21طرطوس10110030134سميرهرغد محمد علي960910209616

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال115.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-01حمص04140033828نظيرهعواطف حبيب علي961010209617

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1995-07-03حمص04220058548ميادهردينه عبد ربه المحيميد961110209618

التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال69.8920160شبكات حاسوبية

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االقتصاد 237كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-11حمص04190015494الهامربوع رشيد كاسوحة961210209619

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون الال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04080037815فاطمهميساء عبد المنعم الحوري961310209620

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2467.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-14حمص04060038422ميادهزينب محمد هابيل961410209621

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال137.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-02-23حماه05180031505جميلهميسون علي معال961510209622

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1640.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-30حمص04220063529اسيهساره بادي تمر961610209623

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1994-04-20حمص04220013231صبحيههبه محسن عابده961710209624

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال72.4220170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

313

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2016.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-16حمص05060033914فلايرمرام حسين صافتلي961810209625

والتجارة الخارجية

128كاتب

243كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04080011573سحرعال جمال المصطفى961910209626
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04050030483سميرهغيداء محمود الحسن962010209627

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-06-30حمص04010608327رشيده الموسىنوار عماد المصطفى962110209628

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال74.8820200مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعة28

والتجارة الخارجية

124كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-07حمص04140034135فضهسلوى نايف خلف962210209629
وزارة التعليم العالي الال1620.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-30حمص04220005516سالفايهاب احمد الخليل962310209630

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

المعهد معهد1987-08-12حمص04020061039زهورعماد خالد شنو962410209631

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.0520083إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم العالي الال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04010215711عزيزهزهور توفيق االحمد962510209632

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد2001-01-01حمص04010389426هنا القاسموعد علي الحسن962610209633

التقاني 

الصناعي

1875معلم حرفةوزارة التربية1879معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال75.7520200تقنيات إلكترونية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال176.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-16حمص04060020807مريمباسل راشد العلي962710209634

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10حمص04010433120داللمارينا طالل العباس962810209635

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-10حمص04140009952غازيهإيمان حسن علي962910209636

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1999-02-02حمص04170057537وفاء بحبوحلندا خليل قزيز963010209637

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال78.7820200انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال267.00200310كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-01-15حمص04190065616ليلى ديوبمضر محمد جعفر963110209638

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

المعهد معهد1988-06-15حمص04120012194سعادنور محسن هاشم963210209639

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال73.7620122تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1893معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2387.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-12حمص04011126514منىأريج نضال ابراهيم963310209640

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-27دمشق03110074176تغريدجمانه يوسف ابراهيم963410209641
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-10حمص04190099339نزههيوسف ابراهيم الموسى963510209642
وزارة االدارة الال2542.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-05-10حمص04030039935يسرىعلي عماد الراعي963610209643

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 27محاسب

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1991-07-03حمص04170005212رسميهفاديه محمود ورده963710209644

التقاني 

الصحي

1002فني مخبروزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.8720180مخابر

وزارة االدارة الال2291.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-03-07حمص04140009991غازيهرهف حسن علي963810209645

المحلية والبيئة

27محاسب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حمص04010034341علياحنان طالب سموني963910209646
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-27حمص04080021377روعه المعروفجلنار علي زهره964010209647
وزارة التعليم العالي الال1794.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-21حمص04080044859اسمهانريم ابراهيم االبراهيم964110209648

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2650.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-03حمص07030074177غزهشذى حسن قداد964210209649

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01حماه04170057553وفاءمروه خليل قزيز964310209650

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال165.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حمص04190028894رجاحنرمين عفيف الشريف964410209651

والبحث العلمي

243كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-15حمص04010569641عبيرهبة ادريس ادريس964510209652

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-02-21حمص04010748258نوالزكريا حمدو الطرشه964610209653

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال67.7120210

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 8مساعد فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

126

وزارة النفط والثروة الال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-01طرطوس10100034110منيرههبه محرز محمد964710209654

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-28حمص04120055356خضرهريم حيدر خضور964810209655

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1708.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-10حمص04030075481سميرهكاريس محمد فاضل964910209656

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال3427.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-31حمص04020098049تغرين الخضرسالي اسد الدرويش965010209657

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1675.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04190016865فاطمهآية عماد الدين ادريس965110209658
وزارة الشؤون الال1633.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-11حمص04010485557سمرسيلفا محمد العلي965210209659

االجتماعية والعمل

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2002.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-29حمص05180003592منىيارا هيثم شناتا965310209660

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد الال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-08حمص04220008322صيطه الكاسوحرانيا سليمان األحمد965410209661

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04140024818مراكزعلي حماده الخرفان965510209662

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1930.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04150023166جهينهعفاف محمد اسماعيل965610209663
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال135.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04150007983بهيجهنداء نزار االحمد965710209664

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10حمص04120056157نجاحداليدا ابراهيم عبد هللا965810209665

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-10حمص04040034278ميسون حسنكريستين ايمن منصور965910209666

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-20حمص04010033055هدىرنا رجب سليمان966010209667

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1573.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-06-21حمص04020128047ثريا الدرويشنسرين علي الدرويش966110209668

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد2000-01-12حمص04010902272تغريدطارق محمد المحفوض966210209669

التقاني 

الصناعي

1904معلم حرفةوزارة التربية1905معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربيةالال72.9720190خراطة وتسوية

المعهد معهد1995-04-23حمص04170042667سعادأحمد يوسف قاسم966310209670

التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدل226كاتب ضبطوزارة العدلالال74.8220193شبكات حاسوبية

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االتصاالت الال2017.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-30حمص04030025520آميرهنور منير الساحلي966410209671

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04030022289دريهربا محمد العلي966510209672
وزارة التعليم العالي الال1443.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-25حمص04140008099وفاءاحمد محمود علي966610209673

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال1432.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-22حمص04230054950دالياكارولين عمار الحسن966710209674

المعدنية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04080003456اسمهاننغم ابراهيم االبراهيم966810209675

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1912.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حماه05010316761ريمهلبانه رياض الدخيل966910209676

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-14حمص04030022269دريه حمدانلبنه محمد العلي967010209677
المعهد معهد2000-01-02حمص04220065846رفعهعبدالهادي محمد االحمد967110209678

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة335مساعد فني أولوزارة الصحة331مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.6020201أشعة

وزارة الموارد الال3119.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-07-07حمص04150001857خديجهسومر محرز خليل967210209679

المائية

عامل فني وزارة النقل1551مراقب ورشة صيانة

كهربائي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء311

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-03ريف دمشق03250098151عطافنور ايمن خضور967310209680

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-31طرطوس10160104332سميحهحسين محمود حسين967410209681

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2276.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-15حمص04010931638فاطمهآيه محمود اليوسف967510209682

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2159.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120094032رجيحه حمودآيه حسن حسن967610209683

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-05حمص04130052205ليلىطروب امير المحمود967710209684

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الالذقية06220012325فاطمهريم رامز عباس967810209685

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2011.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-12-23ريف دمشق03250146075عطافزين ايمن خضور967910209686

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-22حمص04010972577سوسناالء يونس الجاني968010209687

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1998-08-14حمص04010819069رانيالين محمد ديب968110209688

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةنعمال68.7320190

وزارة التجارة الال263.0020060ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-03-20حمص04220024946رابيهاحمد هاشم الحمصي968210209689

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 271فني ميكانيك

والثروة المعدنية

عامل فني وزارة النقل1022فني ميكانيك

ميكانيكي

312

وزارة التعليم العالي الال180.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-09-01الالذقية06220041199منيرهاليسار سمير عبدالخالق968310209690

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال149.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-20الالذقية06220012238فوزهغانا يونس عباس968410209691

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال219.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-07-10حمص04010518222مهاردينا عدنان الصارم968510209692

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259محاسب

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال167.00200910أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-28حمص04010374200داللمحمد عيسى العجي968610209693
234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100045991زردهنرمين فائز صالح968710209694
المعهد معهد1988-11-16حمص04170017103صبحيهنسرين حيدر غجري968810209695

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال77.4220090المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 510مخبري

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

المعهد معهد1992-07-02درعا12170048296فلاير الحسيانهال علي العباس968910209696

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال71.2420150

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع308مراقب زراعي

المعهد معهد1995-04-07حمص04020020074رتيبا العليعال أحمد محمد969010209697

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال76.8920160

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص04080007685تماممحمد حيدر نعامه969110209698

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال2448.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-31حماه05170012876عطورناريمان حيدر محمد969210209699

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

عبير محمد رضوان 969310209700

الحسن

المعهد معهد1985-09-14حمص04010937956سوسن

التقاني الطبي

311مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.6320060مخابر

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15حمص04120049752حياةلما سليمان البايكي969410209701

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2330.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030009239خديجهزينب محمد ياسين969510209702

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04120135344وفاء البايكيرغد علي الحجل969610209703

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1999-02-15حمص04110009363امينهفاطمه محمد المصطفى969710209704

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة الال68.3920200

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1799.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05150112447مجيدهبشرى علي علوش969810209705

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20حمص04220022357رمزيهريم كاسر الحكيم969910209706

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال2363.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01حماه05030024410صالحهميس ميهوب علي970010209707

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10حمص04120075261جمال عيسىريم حسين قليشه970110209708

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

الجهاز المركزي الال241.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-08-07حمص05030023571صالحهمها ميهوب علي970210209709

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1018مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة االدارة الال1896.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-12حماه05170027664لورنسميس غيدق ديوب970310209710

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 20جابي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-20حلب02070080383امونةخليل عوض الخليل970410209711

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-07-11حمص04010688849سارهخالد عبد الكريم العباس970510209712

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال66.1820152

المحلية والبيئة

مساعد مهندس وزارة النقل24مراقب فني

فني/

313

عامل كهرباء وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعةالال258.0020025الكترونثانوية صناعةثانوية1984-06-04حمص04010419432حياةوليد فواز العيسى970610209713

هاتف وإذاعة

عامل صيانة وزارة الصناعة327

الميكانيك

323

وزارة االتصاالت الال2141.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-09حمص04080008367سلوهفرح ناصر الزمام970710209714

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1362.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-22حمص04220000672ابتساممايا حسن نوا970810209715
وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120063378آمنه قاسمغيوا حاتم مرعي970910209716

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال124.0020100علميثانوية عامةثانوية1994-04-01حمص04090017414اعتدالسعاد أحمد الكوركي971010209717

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االقتصاد الال184.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-28حمص04040009679رجاءلبنى جودات يوسف971110209718

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون الال137.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-06-14حماه05190026511شفيقهليندا محمود محمد971210209719

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال140.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-09-05حمص04130052562وطفهوصال يوسف شدود971310209720

والتقانة

52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1991-07-01حماه05030065040روسيه ديوبميسر ياسر سقر971410209721

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال73.8220126تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

501مساعد فنيوزارة الدفاع255فني ميكانيك

وزارة االتصاالت الال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-26حمص04140007062اميرهناهد علي موسى971510209722

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-14حمص04130052242ليلىجيانا امير المحمود971610209723

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-28حمص04220064375حميده الشعبانبراءه احمد الياسين971710209724

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-31حمص04010111764سناءصفاء ابراهيم الحر971810209725

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال177.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-05-01حمص04140053281بدريهميساء زيد القيسه971910209726

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1542.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-03حمص04040023924عنايات زيفهعبق وحيد الخضر972010209727

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

239كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2112.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-10حمص04020047424ختام قاسمأمامه مالك خلف972110209728

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1715.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-19حمص04010424059منتهىجولي عبد المنعم الجلودي972210209729

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1989-01-27حمص04140008937جوليهشيرين سلمان ابراهيم972310209730

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال74.2120120مطعم ومنهل

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حمص04150014243جميلهلوريس محمد خضور972410209731

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-12حمص04010658670فاطمهمياده عبد الغفار السليم972510209732

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال1753.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-29حمص04060047733ماجدهريم رئيف حسن972610209733

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1962.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-09-23حمص04030003346ابتسام بلولغيداء سهيل السليمان972710209734

والتقانة

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1049.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-01حمص04120049382غادهغانيا حالويك حالويك972810209735

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-05-20حمص04110012487خديجهسها عبد اإلله الخالد972910209736

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال70.3920210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال209.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-10-10حمص04140002997منيرهعيسى ابراهيم داؤود973010209737

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

397 من 292صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1984-11-21حمص04230023582شهباسالف يوسف الجوراني973110209738

التقاني 

الصناعي

1892معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.3420060تقنيات كهربائية

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2309.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-19حمص04010485885منتهىعبد هللا ايمن ادريس973210209739

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال234.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-02حمص04080009374سمرديما احمد الخليل973310209740

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-14حمص04010499684ازدهارمرح حسن السقا973410209741
1075عامل مهنيوزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال252.0020099ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-03-23حمص04170001786فوزيهتمام محمد بحبوح973510209742

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010843333ميسهمرح وفيق احمد973610209743

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال134.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04220055374مفيدهسحر احمد الوعري973710209744

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-08حمص04040030160سهيلهنغم منيب يوسف973810209745

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1503.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04010468797نوهادسالف محسن غنوم973910209746

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04220051007بديعههبه حاتم سالمه974010209747

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-11-06حمص04230026989عزيزهلبانه رعد ريشه974110209748

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.6120210طب طوارئ

المعهد معهد2000-07-16حمص04010124065عليهبشرى ابراهيم بحوري974210209749

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال81.2720200

وزارة التعليم العالي الال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04010006128خديجهرنا محمد العلي974310209750

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة320مراقب مساعدوزارة الماليةالال3217.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-10-07حمص04010838718سعادهديل محسن عباس974410209751

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2367.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220053668شهيره المحمدميرنا ازدشير الحسن974510209752
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-04حمص04010637004ضفافيارا محمود ديوب974610209753

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-01حمص04170008180تركيةهناء عبد الرحمن شباكي974710209754

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-08حمص04230015375سميرهسالم محمد الضايع974810209755

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-04حمص04030003344ابتساميوسف سهيل السليمان974910209756

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2069.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-09حمص04170076232ريمميس صادق المحسن975010209757

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

المعهد معهد1996-08-01حمص04130054553نجوىمجد مسلم ابراهيم975110209758

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال66.8320190كيمياء صناعية

السكر

340

ثانوية ثانوية1989-08-10إدلب07030033753فاطمةشذا علي سبنان975210209759

زراعية

وزارة التجارة الال415.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال180.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-14حمص04030025260تغريد اليوسفيوسف محمد الوعري975310209760

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1994-09-06حمص04010794978نوالياسمين محسن حمدوش975410209761

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال66.7120140مطعم ومنهل

وزارة النفط والثروة الال2327.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-27حمص04140048275ابتسام زعزوعبشرى ماجد حسين975510209762

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01حمص10230001510فوزيهفداء بدر محسن975610209763
المعهد معهد1995-04-24حمص04010082116منىعبدالكريم سليم الزراعي975710209764

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال77.1020182الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-09حمص05120016105هالله خرابونيروز حسين االبراهيم975810209765

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال3111.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-01حمص04230013940منالرؤى اياد الجهني975910209766

والتقانة

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2864.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-23حمص04040015301فادياأسامة ماجد محمد976010209767

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-18حمص04080037563بياناليسار يوسف االشقر976110209768

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-27حمص04040033759سميرهحال يوسف سايس976210209769

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2118.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-12حمص04010577435سناءكريستينا نادر عبدو976310209770
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-01-01حمص04010847955تغريدلما زكريا اسماعيل976410209771

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال76.9020200محاسبة

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التصفية 

والصرف

وزارة االقتصاد 29

والتجارة الخارجية

124كاتب

صفاء سعد الدين 976510209772

المصطفى

المعهد معهد2001-12-01حمص04011175193ازدهار الشامي

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.3220210

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال204.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04010283555نزههآالء محمد الخالد بكار976610209773
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030005276اميره قاسهنيرمين حسين رضى976710209774

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-16طرطوس10010080744لينابتول احمد سليمان976810209775

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2150.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-21حمص04010018473بحريهنوار يوسف االحمد976910209776

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2407.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-01حمص04010099089مريمرشا محمد الحمدان977010209777

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20حمص04200093021ريما المحمدنور صالح عواد977110209778
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20حمص04020052604فطوماامينه عبد هللا الجمعة977210209779

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2443.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-24حمص04230003257انتصارنهاد طالل الخطيب977310209780

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-01-01حمص04230003229انتصاررنده طالل الخطيب977410209781

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.8520200صيدلة

المعهد معهد1999-01-01حمص04010027033نوفهجاكلين سعيد المحمود977510209782

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال67.4920200المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 509مخبري

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال166.0019970علميثانوية عامةثانوية1976-02-10حمص04010151197زينبمحمد علي احمد حمود977610209783
وزارة التعليم العالي الال1569.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010579080ليناالنا رامز السليمان977710209784

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة النعم2972.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-29حمص04010410935فداءآية حسن خشون977810209785

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التعليم 320مراقب مساعدوزارة المالية259محاسب

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

516

وزارة التجارة الال300.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01حمص04120073844زينب مخلوفعبير غريب المحمد977910209786

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة التجارة الال290.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-11-20حمص05150004521نظيمهشاديه محمد خضور978010209787

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال195.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04090016874يسرىبرجس محمود المفرج978110209788

والتقانة

242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال162.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-05-15حمص04030005271اميرهروال حسين رضى978210209789

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية تقنيات ثانوية2000-03-19حمص04010018838يمنىهبه هيثم الخضر978310209790

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3160.0020180

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد2000-04-07حمص04030020074سماهرميس ابراهيم الرحال978410209791

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال67.3820210

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

المعهد معهد1990-04-17حماه04010458498انتصار الشاويشمنور يونس االحمد978510209792

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال74.2620100

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االدارة الال1759.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-15حمص04140038386احالم خلوفمحمد ماجد علي978610209793

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 20جابي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-14حمص04020083980سريهرشا سليمان بللول978710209794

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2518.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص04050002043صديقهمادلين سامي الحسين978810209795

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1638.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04110023268وسامراما احمد عز الدين978910209796

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال1827.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حمص04010635008مهامايا محمود بيرقدار979010209797

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال115.0020050علميثانوية عامةثانوية1981-02-24حماه05010045083احسانثريا أحمد المصري979110209798

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-08حمص04040023661كوكبنيرمين حسن سلوم979210209799

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1983-09-25حمص04080006295زينهصبا فاروق الجردي979310209800

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال58.8220030

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال3023.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04060038794جرجيتنيرمين نضال حجار979410209801

الديزل

وزارة الموارد 330

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة1558

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة النفط والثروة الال2104.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04230000447راميه صالحهند حسن صبح979510209802

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1815.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-19حمص04030047142وردهريم محمد صباح قيروط979610209803
محمد علي راكان 979710209804

التركماني

وزارة النفط والثروة الال1737.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04010597637ايمان

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد1985-11-10حمص04120100920فاطمه الحسيننيرمين طالب يونس979810209805

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.3520050علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 305خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2466.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-14حمص04030003374علياروال حسان السالمه979910209806

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2724.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010018666ثناءسليم محمد شعبان980010209807

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال3914.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-02-20حمص04120069835مرفتعواطف وهيب عروق980110209808

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-08الالذقية06160028190نعيمهغيثاء صديق عديره980210209809

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال298.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-20حمص04120099156ليبيا محمودشذا سلمان داود980310209810

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04150006100منى غانممايا غسان كراكيت980410209811

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1961.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-21حمص04020057019ميساءرهف احمد االحمد980510209812
وزارة التعليم 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2031.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-18حمص04220075435انعام العبد هللاحنان غسان الشعبان980610209813

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010779479ظريفهحال منذر المحمود980710209814

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-15حمص04010756370يسرىوفاء احمد السلوم980810209815

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال73.8220200

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-25حمص04010470075ليناحال احمد العبود980910209816

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال3318.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-10-02حمص04020099463سناءمريم بدر قسو981010209817

الديزل

وزارة الموارد 330

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

أمين مستودع وزارة الصناعة1558

المشغل 

الميكانيكي

321

المعهد معهد2001-07-08حمص04110004517رحاب المغربيشهد محمد مهدي981110209818

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.1420220إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت الال1781.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-24حمص04030056228سناءكاتيا عيسى ابو عيد981210209819

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال1207.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04170043217فاديهايمان نصر الضاهر981310209820
وزارة النفط والثروة الال226.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03طرطوس10170016609ليلىنسرين غياث الدين محمد981410209821

المعدنية

235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حمص04150006090منى غانمربى غسان كراكيت981510209822

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد الال178.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-10طرطوس10020004653عبير ديبريما عدنان ابراهيم981610209823

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1532.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-22حمص04080035359وزيره الشيخوفاء دانيال البدور981710209824

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1971-03-20حمص04010022714عربيهفاديا يوسف السلوم981810209825

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال58.4419920

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال2900.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-11حماه05150079227سماهركاترين حسان حسن981910209826

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2431.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010334612روعهفاطمه فواز االرفلي982010209827

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1973-05-01حمص04010375953عيشيفاطمه سعد الدين قناطري982110209828

والتجارة الخارجية

235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت الال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-24حمص04010063262صباح احمدرشا يونس غالي982210209829

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1735.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-01حمص04120056736منالايفا محمد عبد هللا982310209830

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1795.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-12-15حمص04010376021فاطمههادية جميل قناطري982410209831

والتجارة الخارجية

235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال242.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-30حمص04030053711منىبشرى عماد حجو982510209832

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-09حمص04220037213شوقهلمياء نادر برهوم982610209833
ثانوية تقنيات ثانوية2003-03-25ريف دمشق03040032189سوسنلميس اكرم كفا982710209834

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2921.0020210

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-25حمص04230017908خضرهسناء احمد الديب982810209835

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-06حمص05090016042سوسنمريم بديع دردر982910209836
وزارة الموارد الال187.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-10حمص04080010466رانياماريا محمد منصور983010209837

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15حمص04220006319لينده ونوسنور عمران العقده983110209838

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال168.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-05حمص04030071825حسنهايات حسن فواز983210209839

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 320عامل فرزوزارة الصناعة319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال2546.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-11حمص04010476440الهامغنى عدنان جنيدي983310209840

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

عهد ظهير محمد سعد 983410209841

الدين

وزارة التعليم العالي الال2636.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01حمص04020071677سعديه المصطفى

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-24حمص04040006012سوريهبشار أكرم محمد983510209842
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04010554732احالموالء يحيى العيسى983610209843

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-27حمص04220037381رديناحبابه أحمد المنصور983710209844

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1980.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04011125850رقيهعليا محمد السليمان983810209845

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-16حمص04020006746حيات الخلوفرهام محمد خلوف983910209846

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم1895.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04220044723سميرههبه هاني الحمود984010209847

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-30حمص04220022033صباح درويشميس عبد الحسيب الحسن984110209848
وزارة التجارة الال2801.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04150033091فاديهسيلينا آصف نجار984210209849

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل269فني كهرباء

كهربائي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-31حمص04010647504فكرهفرات عدنان خضر984310209850

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1957.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-27حماه05180013965رانيهميرنا ياسر حماده984410209851

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت النعم1543.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010202197ياسمينعالء علي الحوراني984510209852

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

ريم ظهير محمد سعد 984610209853

الدين

وزارة الشؤون الال2510.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-01حمص04020071685سعديه المصطفى

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-30حمص04140005319فضهنوره محمد احمد984710209854

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-02حمص04020062115رئيفهأسيا نظير العليان984810209855

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1500.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-13حمص04030018459لجينهسوسن طالب ديبان984910209856

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-15حمص04030031136فوزيه الوعريزهور ابراهيم الوعري985010209857

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1727.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04220066494كفاحاحمد طالل الحوراني985110209858

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي النعم1939.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-27الرقة11010178612سلوى البارودجييارا يحيى اليوسف985210209859

والبحث العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية320عامل فرزوزارة الصناعة1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2064.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-17حمص04140024950ميساء ابو دلهاحالم سليمان الخرفان985310209860
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-18طرطوس05050047868يختهميس ابراهيم الحسين985410209861
348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال161.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-09-28حماه05170026543فاطمهاغراء احمد البدور985510209862
وزارة التعليم العالي الال196.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-23حمص10150004931هدىرنيم عز الدين منصور985610209863

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال154.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حماه05150072115مريمريم ياسين يوسف985710209864

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-27حمص04230008860مريمشذا حسن السليمان985810209865
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 316عامل تقطيروزارة الصناعةالال1994.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140038567أديبهعلي سجيع عبود985910209866

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة االقتصاد الال164.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05140029661جميله محفوضمنيعه حسان أحمد986010209867

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1439.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-07حمص04150027834عنادلرلى هيثم الحسن986110209868

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2353.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15حمص04010473596حياةجيانا فايز االحمد986210209869

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04170016573هدىفتات خضر العيد986310209870

والتقانة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3336.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-20حمص04010867818حياهديانا فايز االحمد986410209871

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04140028702عليا السليمانروسيا عيسى السليمان986510209872

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1455.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04010389130فائدهمحمود صالح العباس986610209873

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1969.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-01حمص10150004938هدىحال عز الدين منصور986710209874

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05160049482حليمهرغد نضال الشنته986810209875

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1899.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04190082167فاطمه الحسننهى حيدر العلي986910209876

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حمص04030006840زينبمهند عبد هللا زعيتر987010209877

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال116.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-20حمص04220015545محاسنديما غسان زيدان987110209878

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1988-09-15حماه05110023562فاطمه العباسرموز شريف الجهني987210209879

زراعية

وزارة التجارة الال395.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1980-04-07الالذقية06010169404جميلهفاديا ابراهيم مسعود987310209880

التقاني الطبي

وزارة النفط والثروة الال68.3120180تمريض

المعدنية

36فني تمريض

وزارة التعليم العالي الال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15حمص04120103894مفيدهبتول محرز السليم987410209881

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال206.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-10-26حمص04010721258الهامعفاف علي الخطيب987510209882

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة النفط والثروة الال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حمص04010721244الهامامل علي الخطيب987610209883

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15حمص04040002803فاديالينا محمد فرج987710209884
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-05حمص04040000990كوثرقيس حرب محمود987810209885

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال3532.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-04-29دمشق03220017263ديبهنرمين احمد موسى987910209886

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-01حمص04170015606يسرا العليحسن ميكائيل األسعد988010209887
وزارة الشؤون الال2301.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-25حمص04040018620مها طعمهساندي نبيه اسبر988110209888

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2552.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04140029285ليلىروان خليل ابراهيم988210209889

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04220001266مهاريم صادق القبه988310209890

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال301.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-05-01حمص04090005619محاسن الشحودفاطمة حسن الشحود988410209891

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال2511.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-23حمص04010671742زينبايمان عبدالقادر ويس988510209892

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

22محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-08حمص04030026369نيصارحبابه محمد اليوسف988610209893
وزارة التعليم العالي الال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04010470232جمانهمريم محمد العبود988710209894

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-07حمص04010721265الهامفيروز علي الخطيب988810209895

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-20حمص04020117690ختامفاطمه مالك خلف988910209896

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04020098002سعاد الحمدانمايا أمين الموسى989010209897

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1544.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-08حمص04010893006مريمحيدر حمزه صافتلي989110209898

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010036987شاهاسهى يوسف ديب989210209899

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام
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المعهد معهد1987-10-29حمص04050007422الهامروعه عبد الحميد ادريس989310209900

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال73.7420080بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2189.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04010299079شذاداليه كنعان سفور989410209901

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال115.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-07-22حمص04190097920بديعهمهى عقل الجابر989510209902

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال1854.0020168أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-10حمص04150025793حليمهعلي عيسى عيسى989610209903

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1999-04-25حمص04010902729شمسهتهاني حسين الحسين989710209904

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.8120200إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-04حماه05010703344فتنهناديا خضر عيسى989810209905

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2066.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-08-04حمص04030047287زينبخديجه حيدر شحود989910209906

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حمص04010023761سميرهريم يوسف المنصور990010209907

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال149.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص05050067209نوالدشمه هايل العلي990110209908

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2201.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-11-16حمص04020056838شهيره العليريم أحمد العلي990210209909

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04010145419خديجهسحر مصطفى العزو990310209910

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال197.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-21حمص04020006457ميرفتعلي ياييل عباس990410209911

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال311.0019950كهرباءثانوية صناعةثانوية1976-01-06حمص04010469560بريهجمانه طالب العبود990510209912

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االتصاالت الال2392.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-02-24حمص04010854021تغريد ملحمرهف راكان الصالح990610209913

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1935.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-10القنيطرة14040070268سهاممجد محمد حسين990710209914

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-02حمص04010476433مياالهام علي الحبيب990810209915

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2398.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-22حمص07030040973سميرةزينب نصرالدين الحسين990910209916
وزارة التعليم العالي نعمال1657.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04030020709منيره ابراهيمبتول توفيق الداود991010209917

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-09-29حماه05170049884عبيرهمسه محمد محمود991110209918

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال65.6020200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت الال1766.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-15حمص04030013101رانياهديل يونس العباس991210209919

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون نعمال1797.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04050033414ميسررنيم اسعد العلي991310209920

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حمص04040027642عليه شعارأريج محمد االبراهيم991410209921

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال1398.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-08حمص04170107508هدى الزيدانسمر سمير االحمد991510209922

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

وزارة االتصاالت نعمال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-10حمص04030022751حبابهسهام حامد عيد991610209923

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال167.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-01حمص04120015997فطومهناء جبر الحسن991710209924

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05050049819جهيدهغرام محرز ديب991810209925

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-08-23حمص04030027321هدىسليمان صالح الحسن991910209926

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.6420152

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-16حمص04010255654ثناءآمال صفوان ده ده992010209927

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت نعمال209.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حماه05150107614ثرياميسون أحمد علوش992110209928

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال3401.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-01حمص04040026430كرستيانيارا ميالد رحمون992210209929

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة التعليم العالي الال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-31حماه05050162411يسرىاريج سليمان االحمد992310209930

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-17حمص04170040200آمنهامل عبد الرزاق الصالح992410209931
وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1978.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-18حمص04040023920عناياتهمسه وحيد الخضر992510209932

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1563.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-31حماه05190037843مها حلبيسماح سويد مروش992610209933

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال160.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-25حمص06090086612ندىصهباء محمد القريمه992710209934

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1997.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-16حمص04050038992ميساءمايا سلمان العيسى992810209935

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة التعليم العالي الال1600.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-01حمص04010379492امال القحاصتغريد سليم السليم992910209936

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال146.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-05طرطوس10160136591سهام حسنرنا مدحت زيزفون993010209937

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-11حماه05170025836نجاحالرا موسى نونو993110209938

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-26حمص04010484448سعادراغدة محمد دراج993210209939
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-30حماه05170025838نجاحتماضر موسى نونو993310209940

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال1483.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04010633625سحرريم ابراهيم المصطفى993410209941

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2219.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-26حمص04040027057انعام مرشدراما هاشم محمد993510209942

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم العالي الال1482.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04150032840راميا العيسىسيدرا عبد الحي القحاص993610209943

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2589.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04050000688جميلهديانا أحمد مخلوف993710209944
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-08حمص04010818253فوزيهكاترين ناهد االحمد993810209945
وزارة االقتصاد نعمال1670.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-06حمص04010746540فضهاروى علي الخضر الحسن993910209946

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1889.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-25حماه05050019158شاهاسوزان علي العيسى994010209947

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08حمص04080012072رحابحنان علي الناصر994110209948
حنان احمد الحمادي 994210209949

الكوسا

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال148.0020120علميثانوية عامةثانوية1990-01-09حمص04080003094نوال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1977-12-05حمص04080015730جوريهمنال عبد العزيز العباس994310209950

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال69.1319980

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعةالال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-05حمص04080006283سحرسمر قصي االبراهيم994410209951

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01حمص04170011934هيام خطاببراءة أيمن خطاب994510209952
وزارة الشؤون الال2639.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-25حمص04030021676رجاءراشيل عبد العزيز الديوب994610209953

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال3799.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-07-24حمص04010695482هناءوالء نعيم الخطيب994710209954

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 263أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال148.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-02-13حمص04230008091نهلهجوزفين علي النيساني994810209955

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

وزارة 16محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال163.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-15حمص04080028653أمنهروعه صادق الشيني994910209956

والبحث العلمي

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-10حمص04030039674فضهسمر احمد زيتون995010209957
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04140030370تماسيلغفران محمود صالح995110209958
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1246.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10حمص04140046455حفيظه زغبيمجد فراز طرحه995210209959

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد نعمال1726.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-13حمص04010746060فضهاريج علي الخضر الحسن995310209960

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1712.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-15حمص04060008657مجدلين العلينادين صالح االسعد995410209961

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1759.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04030021666رجاءمي عبد العزيز الديوب995510209962

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2469.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030020254سماهرميرنا ابراهيم الرحال995610209963

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1709.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04140045076بهيجهلين نمر ابراهيم995710209964

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2690.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08حمص04010459408ودادغرام علي صالح995810209965

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال121.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-05الالذقية06060029591فريدهسوزان جابر بايرلي995910209966

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال233.0020115علميثانوية عامةثانوية1992-08-14حمص04060007222مريمكامل جبر صقر996010209967

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-04حماه05030012326خوادةنهاد يونس السلوم996110209968

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-10حمص04010706062لبلبهفاطمه علي ابو اللبن996210209969

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-03حمص04020058566حسنه رستمشيرين سليمان المحمود996310209970

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2192.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25حمص04140031771هيفاء عودهرذان عيسى عوده996410209971
وزارة التجارة الال243.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-20حمص05010171783حنانرانيا موريس سكروج996510209972

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات وأجور 

و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1766.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-07حمص04080007828رفاءلبانه عبد العزيز شداد996610209973

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-21حمص04020091015فاطمهصفاء عبد الرحمن قدور996710209974

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

عامل صيانة وزارة الصناعةالال234.0020014كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-02-01حمص04180073446زلخهكمال عباس الحسين996810209975

الميكانيك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة323

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال129.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-09درعا12160009383آمنهخوله عيسى الوادي996910209976

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال133.0019980علميثانوية عامةثانوية1976-06-25حماه05170017584غزالهدالل يوسف عيسى997010209977

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال1986.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-05حمص04020100321امونعفراء محمد رسالن997110209978

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

فاطمه عبد الباسط 997210209979

اسماعيل

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-18حمص04020075006رفيده الحسين

دنيا عبد الناصر عبد 997310209980

المولى

وزارة التعليم العالي الال1075.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-26حمص04010336956ليلى

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1986-08-20حمص04060009712ابتسامرشا ماجد المحمود997410209981

زراعية

وزارة التجارة الال382.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 232كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-25حمص04030018509هيفاءديمه محمد المنصور997510209982

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-12حمص04050019263مطيعهمرام عبد العزيز الحمدان997610209983
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2442.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04010312809الهاممنال رشيد سباعي997710209984

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال299.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-03حمص04030009515عزيزه عباسصفاء محمود السليمان997810209985

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259محاسب

والتقانة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2315.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حمص04010442831صباحربيع طالب الخضر997910209986

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2002.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04180074176سميعه عبودقمر محسن القطرنجي998010209987
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-06حماه05050154214نايفهلورين صالح الحسين998110209988

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2057.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010759360خالديهرهف حسين الحوري998210209989

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال2487.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20حمص04080003207سميرهايميلدا نبيه حمادي998310209990

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1987-10-01حمص04190054071فوزيهعبد االله عبد هللا الحماده998410209991

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1913معلم حرفةوزارة التربيةالال58.8020084ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد الال1716.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04140025644وفاءنغم احمد خضر998510209992

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال185.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04180074174سميعه عبوديارا محسن القطرنجي998610209993
وزارة الشؤون الال1900.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-30حمص04010195229هالهاليسار عبد المحسن الحسن998710209994

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1740.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04140054475شهيده مصطفىبيلسان نبيل مصطفى998810209995

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال286.0019910نجارةثانوية صناعةثانوية1975-03-07حمص04030028620عليافادي فاضل فاضل998910209996

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة271فني ميكانيك

الميكانيك

323

وزارة التعليم العالي الال2031.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04010408771رمزيهمارينا بسام خضر999010209997

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-27حماه05170014461منىحال كامل عبود999110209998

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2505.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05070039056جورجيتريم وائل سليمان999210209999
وزارة الشؤون الال1801.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-27حمص04010627879ازدهارأليسار يوسف ابراهيم999310210000

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

ثانوية ثانوية1989-03-01حمص04220052431ملكي العباسعال بلول عثمان999410210001

زراعية

وزارة التجارة الال346.0020070ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 320عامل فرزوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال223.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-01-25حمص04030076164هناءعبير عيسى العلي999510210002

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي النعم1865.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-02حمص04230045976ليال سلطانكاريس اكسم جمال999610210003

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-12حمص04030047062مجيده الحسنزنوب حسين حسن999710210004

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال130.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-07-22حمص04010104522جوهيناباسمه سليمان السليمان999810210005

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1510.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-31حمص04010408774رمزيهروفينا بسام خضر999910210006

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-18حمص04010411505ناديارنا نعيم النقري1000010210007

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1698.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-14حمص04010229986سالممادلين محمد البدور1000110210008

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال177.00200710علميثانوية عامةثانوية1989-08-26حمص04010058751سميرهالحسين علي السليمان1000210210009

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال144.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-09-26حمص04030056645حسنه اسماعيلغاده صباح اسماعيل1000310210010

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1568.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-05طرطوس10270000202حسناء احمدميار باسم مرشد1000410210011

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2305.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05حمص04060006236شمسهشهباء منيف الديوب1000510210012

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد نعمال2016.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-14حمص04140048039بدريهمضر علي ابراهيم1000610210013

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

16محاسب

243كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-05حمص04080027233زهريهرشا ايمن الشيني1000710210014
وزارة الشؤون الال148.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-09-01حمص04010428897جوهينارانيا سليمان السليمان1000810210015

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 234كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص04010940548نادرهماجده ياسين كراز1000910210016

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-07حمص04010104931كوثرليلى صالح االبراهيم1001010210017

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-28حمص04220011640عدنيهخضر محمود معروف1001110210018
وزارة الموارد الال2238.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010124699فلكتاله سائر وحود1001210210019

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-14حمص04150017487الهامحال اسد جنيدي1001310210020

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2348.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-07-28القنيطرة14040077716ثمينهرزان نزيه ملحم1001410210021

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

للرقابة المالية

1019مستثمر حاسوب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20حمص04010196790خلودبيان أحمد يوسف1001510210022

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-24حمص04220040909وفاءإناس احمد معروف1001610210023
وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3029.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-05-25حمص04140005353زكيهحال صالح عيسى1001710210024

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال2191.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030015934ندىرزان يوسف العلي1001810210025

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال179.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-25حمص04020019691هيامسمر ناصر الحسن1001910210026

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29حمص04220040899وفاءنغم احمد معروف1002010210027

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال1383.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-19حمص04030053324سميحهآيه علي شنو1002110210028

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-01حمص04020056437فرنجيهندى محمد اليوسف1002210210029

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ياسمين عبد الحفيظ 1002310210030

البريجاوي

وزارة التعليم العالي الال1672.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-26حمص04010076366ضحوك

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20حمص04010878125نادياهبه احمد دوحست1002410210031

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-02الالذقية06090155141كوثرحنان سامي عوده1002510210032

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-06حماه05030050977عبيرمحمد كامل الحمدان1002610210033

المحلية والبيئة

319عامل تصفيةوزارة الصناعة316عامل تقطيروزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال2593.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-09حمص04010466745وهيبهيارا محرز عباس1002710210034

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حمص04010481358غودهريم صالح علوش1002810210035

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-17حمص04030063863بدريهنور عبدو الداود1002910210036

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام
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وزارة التعليم العالي الال1828.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-25حمص04040004693سالفهريم محمد منصور1003010210037

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال1551.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-19حمص04040013284وجيهادعاء محمد خليل1003110210038

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال2004.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-29حمص04040034194وجيهاوالء محمد خليل1003210210039

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال169.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-03-08حمص04010274011سحررنا ظهير قدحه1003310210040

االجتماعية والعمل

316عامل تقطيروزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2473.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-26حمص04010014815حميدهسعاد سليم معال1003410210041

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال158.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-10-15حمص04010656634موليهسميره عبد الكريم كنعان1003510210042

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12حماه05090025400مهاهيفاء محي الخضور1003610210043

والتجارة الخارجية

231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال163.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-08-25حمص04011032456ساميهسهام محمد كنعان1003710210044

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1981-11-22حمص04010537577نديمةالنا علي الشد1003810210045

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال59.1820050

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال1589.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-11-16حمص04220002422وفاءرند هيثم جمعه1003910210046

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2594.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-30حمص04010279399مهااجفان حازم السليمان1004010210047
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال189.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04220058544ميادهسليمان عبد ربه المحيميد1004110210048

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال156.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-02الالذقية06120030280منيرهميساء احمد اسمندر1004210210049

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-29حمص04010153568فطيمريم محمد الدريعي1004310210050
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2229.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010424203ريمجعفر حسن قيضبان1004410210051

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-30حمص04220064579عبير حبيبيارا فايز العلي1004510210052

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030038493مشيرهمحمد سليمان االسعد1004610210053

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2490.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010779298ريم العليلبنى ايمن علي1004710210054

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2533.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-15حمص04010072418فتاةهبه رضوان العباس1004810210055

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال382.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-06-01طرطوس10230004161لطيفهثناء علي علي1004910210056

والتقانة

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2200.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-12حمص04180051291امينهاسراء عبدو النبهان1005010210057

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حمص05170012778نصرههبة وحيد احمد1005110210058

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1271.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-27حمص04120063367آمنههيا حاتم مرعي1005210210059

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1795.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-10حمص04010259101نادرهخدوج علي النادر1005310210060

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-10حمص04120100976يسرهنور عبدهللا عياش1005410210061

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-08حمص04020019579هيامسميا ناصر الحسن1005510210062

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04180087229ايمان العلوشخيرية زكريا اليتيم1005610210063
وزارة االتصاالت الال1649.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-25حمص04140041945باسمهغوى منذر عطيه1005710210064

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال134.0020010علميثانوية عامةثانوية1979-03-09حمص04010973706حوريهنجوى عبدالكريم العلي1005810210065

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال2561.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05180034278فداء وسوفديانا ياسر وسوف1005910210066

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-16حمص04010884418نديمهمرح عبد المنعم السليمان1006010210067

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01حمص04180033547حنان الضيخبشرى عبد المعين الضيخ1006110210068
وزارة النفط والثروة الال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-13حمص04150031372اسياامل سلوم غانم1006210210069

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1731.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01حمص04120080565كوكب هنودفرح رضوان هنود1006310210070

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد الال179.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-08-25حمص04170016458أميمةمروا جمال هزاع1006410210071

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010415408زهريهبشرى علي عيسى1006510210072

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

316عامل تقطيروزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال258.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-01حمص04120092034مريمباسله علي خضور1006610210073
وزارة الشؤون الال207.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-15حمص04080014806سارهمروى احمد الشكل1006710210074

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10حمص04150027789سهيلهاروى عبداللطيف الحسن1006810210075

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1569.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-30حمص04010415437زهريهلجين علي عيسى1006910210076

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-02حمص04170035222زهديةمنى محمد حاج حسين1007010210077
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2253.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-01-13حماه05150090960مهاابراهيم ياسر ابراهيم1007110210078
وزارة الشؤون الال1895.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04011076019فاطمهحنان عبد الغفار السليم1007210210079

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2354.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-24حمص04010488350املزينه حسين الرجو1007310210080

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1756.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-02حمص04040000775ابتهالخزامى سعيد محمد1007410210081

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 320مراقب مساعدوزارة الماليةالال2428.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04010915949هيامزينب يوسف درويش1007510210082

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-03طرطوس05180025525عزيزهنهله عيسى عباس1007610210083

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال3146.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-02-27حمص04040029233نسرين خلوفميساء حسان عساف1007710210084

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة الشؤون الال149.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-09-08حماه05090013009دعد الوسوفمنال عبد الكريم الصالح1007810210085

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-10حمص04030065008بدريهامال سليمان حمدان1007910210086

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1425.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05160047496سهامحنين خليل ابراهيم1008010210087

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-01-01حمص04150026126لينا منونامل محمد ابراهيم1008110210088

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.4020200تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع1902معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2248.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-20حمص04200062594سميحهزهراء خالد تمر1008210210089

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04190125343كلودياشهد صفوان جروس1008310210090
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-02حمص04220006110سماهرمنى سويد الصدير1008410210091

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد نعمال1241.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-23حمص04040030191نبيهارائده عطيه خضور1008510210092

والتجارة الخارجية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-10حمص04220064390اعتدالهبة هللا حسن الخضر1008610210093

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2287.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010629347شدو عز الدينآيه طه موسى1008710210094

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1901.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20حمص04040029218نسرينيوسف حسان عساف1008810210095

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-01-01حمص04040026704رجاءنجوى يوسف رستم1008910210096

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 227كاتب ضبطوزارة العدل1887معلم حرفةوزارة التربيةالال64.3320190

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

512

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1831.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12حمص04030065016بديعهردينه غانم حمدان1009010210097

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1679.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-28حماه05170024835سميحهمايا سليمان شدود1009110210098

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01حمص04030039340غاده يزبكروان نصر االشقر1009210210099

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1994-04-29حمص04220041861دالل العليبشرى مضر معروف1009310210100

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.1420170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

أمين مستودع وزارة الصناعةنعمال3583.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-06-18حماه05090017250سميرهأماني محسن الطويل1009410210101

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2000-02-06الالذقية06110066873فلايرنور جابر احمد1009510210102

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم 320مساعد خريج  معهدوزارة الصحةالال66.9620200تأمين

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 513معتمد رواتب

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

517

وزارة االتصاالت الال2025.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-05حمص04020017492زينب شحودهبه عادل شحود1009610210103

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1435.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-01حماه05170055436ريمايوال نورس وسوف1009710210104

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-26حمص04010048193نصرهايمان نديم المحمد1009810210105

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 316عامل تقطيروزارة الصناعةالال2631.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-04حمص04120129454زينبليلى محمد قصيعه1009910210106

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1861.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-04حمص04010398670مياده االبراهيمبتول سلمان المحمود1010010210107

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

360كاتب رئيسيوزارة الصحة346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حمص04140007489رجاءنغم خضر محمود1010110210108
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-03حمص04140045294حياةلبنى محمد عبدهللا1010210210109
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2296.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-25حمص04150018833وفاءزينه علي حسن1010310210110
وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال2491.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-10-10حمص04010126604لينانغم متيم اليوسف1010410210111

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة الشؤون الال1585.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04010784784ملكليلى موسى الهمه1010510210112

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1983-12-19حمص04030008587حسنهمنال علي العلي1010610210113

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال78.3720050

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2382.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02حمص04140032973مريمعفراء يوسف ملحم1010710210114

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27حمص04010322526ابتساموعد اديب المحمد1010810210115

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020201أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-14حمص04150030424بشرىابراهيم طالب عموري1010910210116
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال2203.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15حمص04190077695فاطمهندى يوسف الرحال1011010210117
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030021964هدىنغم علي حمره1011110210118

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2057.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-29حمص04030033682مسيرهايناس فواز ابراهيم1011210210119

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-26حمص04030030355نوفهبراءه جميل الوعري1011310210120

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2234.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-27حمص04010322628ابتسامرشا اديب المحمد1011410210121

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-10حمص04030006094فوزيه غراببديعه حسين شنو1011510210122

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25حمص04010424123نجاترشا غازي الصالح1011610210123
المعهد معهد1988-03-01حمص04040002051سكينه حمادايمان ابراهيم سلوم1011710210124

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد فني وزارة النقل1006فني كهرباءوزارة الصحةالال76.1920110كهرباء

(كهرباء)

مصرف سورية 316

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-02حمص04220033525سحرنغم رئيف الخضور1011810210125
وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2743.0020173تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-01-25حمص04040002835دارينفارس نبيل شبيب1011910210126

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2213.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-21حمص04220039450وجيهههبه آصف دله1012010210127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2467.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08حمص04010157675اميرهعال معن عمران1012110210128

المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-05حمص04020088759سكنهمالك سمير عقول1012210210129

والبحث العلمي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1711.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-18حمص04030065015بديعهرقيه غانم حمدان1012310210130

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال2546.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-15حمص04150007224رمزيهشذا علي بدر1012410210131

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

50قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1995-01-23حمص04080007137كوثرايلين حيدر العباس1012510210132

زراعية

وزارة التجارة الال3112.0020130

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة268فني طحن

المشغل 

الميكانيكي

وزارة األشغال 321

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية تقنيات ثانوية1997-01-01حمص04040011779معانيإناس ياسر ديوب1012610210133

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3259.0020140

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

المعهد معهد1997-01-01حمص04230042221فصيلهريم علي المحمود1012710210134

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال83.1020170إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

المعهد معهد1999-02-21حمص04010905047هندرشا علي العلي1012810210135

التقاني 

الصحي

صيانة أجهزة 

طبية

344مساعد فني أولوزارة الصحة342مساعد فني أولوزارة الصحة343مساعد فني أولوزارة الصحةالال83.6820190

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2538.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-28حمص04010424100نجاتهبه غازي الصالح1012910210136
50قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1597.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-07-20حمص04190071677فاطمهذو الفقار محمد صعب1013010210137
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-25حمص04010392574غيساءرزان عدنان ادريس1013110210138
وزارة التعليم العالي الال1688.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030045339ربوع عيسىنغم يعرب الريحاني1013210210139

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01حمص04040032286فائدههيا جميل صالح1013310210140

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1992-01-01حمص10160106110عيدهرؤى اصف شحود1013410210141

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال71.4620120عالقات عامة

والبحث العلمي

مصرف سورية 489منشئ

المركزي

وزارة النفط 84عامل حاسب

والثروة المعدنية

116مساعد اداري ثان

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-20حمص04040028852سمرمريم وائل خضور1013510210142

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 232كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04200051147رجاءشهد جمال جروان1013610210143

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال152.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-11حمص04030008123فاطمهاحمد قاسم اسد1013710210144

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1694.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-20حمص04150017987عبيرميرنا يوسف عساف1013810210145

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2902.0020180الكترونثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04010957646نجيبهابراهيم كمال شيحا1013910210146

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل كهرباء وزارة الصناعة1557

هاتف وإذاعة

327

وزارة االتصاالت الال2473.0020140علميثانوية عامةثانوية1981-06-10حمص04070007372حميدهابراهيم عبد الكريم الشباك1014010210147

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-15حمص04140044907امينهكفاح يحيى بالل1014110210148

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال130.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04220008075وهيبه المصريرشا سعيد العسس1014210210149

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

عامل صيانة وزارة الصناعةالال3402.0020160تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1997-06-14حمص04040028829سمرمنيره وائل خضور1014310210150

الميكانيك

وزارة االدارة 323

المحلية والبيئة

1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة االتصاالت الال1935.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-10-22حمص04020075200وفاءانعام فريد عوده1014410210151

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد2001-10-09حمص04010398672ميادةبيان سلمان المحمود1014510210152

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال69.1420220محاسبة

المعهد معهد1988-07-09القنيطرة14030002579نواتسوزان فوزان عمر1014610210153

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.8520090

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الموارد الال111.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-11-01حماه10230002187اميرهنسرين يوسف القطريب1014710210154

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-06حمص04010218749سفيرهرشا رفيق االحمد1014810210155

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية ثانوية1984-09-25حمص04140026419نديمهصفاء محمد علي1014910210156

زراعية

وزارة التجارة نعمال402.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-15حمص04010218594سفيرهربا رفيق االحمد1015010210157

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1989-01-25حمص04010275074نادياغصون نور الدين ضوا1015110210158

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال75.9820080تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05170046130ميادهعفراء راشد مهنا1015210210159

والتجارة الخارجية

128كاتب

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2827.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-01-31حمص04140064338اغتراممايا اكرم علي1015310210160
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد2001-07-24حمص04040024066حبقهداليا محمد منصور1015410210161

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم 1887معلم حرفةوزارة التربيةالال80.1420210

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

وزارة االدارة 519

المحلية والبيئة

8مساعد فني

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حمص04120084739زينب العليرنيم محمد قصيعه1015510210162
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2358.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-17حمص04010904355ابتسامكاترين اياد العسس1015610210163

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص04010753493ندىنور محمد السندياني1015710210164

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2444.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-07-06حمص04170017252عائشهمريم مصطفى الطويل1015810210165
المعهد معهد1977-05-18حمص04020060369حميدهعايده حامد خوام1015910210166

التقاني 

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.9019990

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2421.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-09حمص04020023112منيرهاريج بديع االبراهيم1016010210167

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2341.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-08حمص04140032824نجودبتول فؤاد عباس1016110210168

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-13حمص04010272800آمنهفاطمة محمد الهندي1016210210169

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الموارد الال155.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-03-01حمص04030009009خدوجرحاب عبد الحميد موسى1016310210170

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1989-01-01حمص04140025086انديراوالء بديع رستم1016410210171

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال69.0320080

المحلية والبيئة

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-15حمص04230012198هولهريما احمد الحسن1016510210172
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2333.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-23حمص04120068285جميلةاحالم حسن شعالن1016610210173

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-16حماه05030010200سعادشيرين عدنان الرمضان1016710210174
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1835.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-02الالذقية06110066869فلايرايمان جابر احمد1016810210175
229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-18حمص04190072921هناءربا عيسى السماعيل1016910210176
المعهد معهد1992-01-16حماه05170018359حسناءنور مصطفى بلول1017010210177

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.4920170مخابر

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-22حمص04030022562هناءرانيا محمود حمره1017110210178

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال2277.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-14طرطوس10160031195جميله عبد الحميدلمى يونس القاضي1017210210179

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1993-07-12حمص04120066406مريم هرموشتهاني علي شحود1017310210180

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال68.1020140

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

المعهد معهد1988-12-01حمص04010152596خدوجأمنه جاسم هالل1017410210181

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.7720110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2649.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-04حمص04190072919هناءرشا عيسى اسماعيل1017510210182

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-25حمص04120074349فاطمهوالء علي شحود1017610210183
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0019880أدبيثانوية عامةثانوية1969-07-17حمص04040032328لمعه سليمانلنده فرحان احمد1017710210184
499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-04حمص04020003087هدىعلي شاهين شاهين1017810210185
المعهد معهد1984-04-30حمص04220002058رويدهاصاله عزيز الحسن1017910210186

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال67.6420060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

303خفير حراجي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30حمص04010772657انتخابخولة كفاح الرمضان1018010210187

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-01حمص04140026413نديمهصبى محمد علي1018110210188
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال1560.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04070029880فاطمه شاهينآية قاسم الدراوشة1018210210189
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-08حمص04010079745حياهاسماء يوسف الزعبي1018310210190

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2168.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-17حمص04220018957سعاد البرهوممريم جمال بلول1018410210191

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-08حمص04040029498وحيده محمدمرح حميد حميد1018510210192
وزارة الشؤون الال1876.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-06حماه05090017509غادهآالء لؤي رمضان1018610210193

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 16محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-06حمص04010033460وضحهاسماء محمد الساروت1018710210194

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2000-05-31حمص04220036511هدىمروه علي الخضور1018810210195

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال75.7020210

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

227كاتب ضبطوزارة العدل13

وزارة الشؤون الال115.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-05-13حمص04130055493سميهرنجس داهود ديب1018910210196

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-06حمص04030020896لوزهسمر عزيز وسوف1019010210197

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1951.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-31حماه05070011177إلهامآنا عماد خضر1019110210198

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1717.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-15حمص04120064850غاده الرضواننسرين علي صافتلي1019210210199

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال187.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-04-01حمص04220007844فتاةعماد سليمان الحمدان1019310210200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18محاسب

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2357.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-26حمص04010800305عزيزهوالء مفيد العلي1019410210201

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال334.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-18حمص04120079100حنيفهزينب محمد دياب1019510210202

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-03حمص05180030249ودادجولييت جبرائيل سلوم1019610210203

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-10حمص04120038593نوال ناصيفلينا عبدو سقور1019710210204
المعهد معهد1996-05-09حمص04060007538سلوىعلي محي الشد1019810210205

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال70.6620172ميكانيك مركبات

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2066.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-12حمص04040022297منالجعفر محمد سليمان1019910210206

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2415.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-29الالذقية10110014970زينبياسمين حيدر محفوض1020010210207

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2633.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-24حمص04010525610شهليدياال عطيه عطيه1020110210208

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2224.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05حمص04010410626غادهزينب محمود كفا1020210210209

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1995-01-10حمص04010180223عزيزهصابرين محمد منصور1020310210210

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.1520160

المركزي

وزارة التعليم 81كاتب

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال2480.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-08حمص04150030900رنداعبدهللا فايز اسعد1020410210211

والبحث العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2327.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-25حمص04170071184سجى قره مانورده متعب ورده1020510210212
عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال53.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-07حمص04140039113سماهيربشار ناظم محفوض1020610210213

أولى

عامل وقاد وزارة الصناعة1076

ومراجل بخارية

عامل صيانة وزارة الصناعة328

الميكانيك

323

وزارة التعليم العالي الال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15حمص04230023366توفيقانجالء منيب الجوراني1020710210214

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال301.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-07حمص04120004418سميرهسبل حسين اليوسف1020810210215

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1995-08-21حماه05030012017رجاءسالم منذر الوسوف1020910210216

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال63.5820170

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد1998-02-06حمص04150000695هالهنادين محمد خليل1021010210217

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال60.6520210تقنيات كهربائية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1539.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04040019975لواحظصباح محمد درغام1021110210218
وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال148.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04120099658هنداحمد محمد قصيعة1021210210219

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال2186.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-02-26حمص04140010249نهلهمحمود جمال موسى1021310210220

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة نعمال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20حمص04230012264ليناأماني سليمان خشيفي1021410210221

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال275.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-02-20حمص04010545923سميرهوسام غسان محرز1021510210222

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

وزارة االتصاالت الال1692.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04140045438سجيعهعبير توجيه بالل1021610210223

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الموارد الال1959.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120018496ناريمان كجكروان عمر كجك1021710210224

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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وزارة االتصاالت الال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-20حمص04230026840منوهفتون كمال سخيه1021810210225

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1421.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04020054674راغدهختام هيسم سالم1021910210226

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2679.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-23حمص04170010642مريمضحى أحمد الديك1022010210227

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة22محاسب

وزارة النفط والثروة الال1578.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حمص04030033541سميرهرنا علي العبدهللا1022110210228

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1991-01-01حمص04190060547علياروهيفا محمد العبد هللا1022210210229

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال64.9720120

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2520.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010554028فدوههبه عيسى يوسف1022310210230

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حمص04020023162ابتسامنورهان ياسر ابراهيم1022410210231

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15حماه05070031284تمامميس عادل الساحلي1022510210232
وزارة النفط والثروة نعمال106.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-15حمص04010164470ابتساموفاء اسماعيل العامودي1022610210233

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1996-06-28حمص04060022707احالم االبراهيمدياال عبد الرحيم الحسن1022710210234

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال62.0420190تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-05حمص04170052986يسرىعاتكه عبد هللا شريتح1022810210235
وزارة التعليم العالي الال192.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-16حمص04080015072امالثراء اديب ناصر1022910210236

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-01-01حمص04190045736اميرهفاطمه صالح الخليل1023010210237

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة نعمال65.8120160

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

ثانوية ثانوية1994-08-19حمص04220012570مريمبثينه عبد الكريم الشيخ1023110210238

زراعية

وزارة التجارة نعمال3161.0020130ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1996-05-25حمص04140017059عبيرمحمد اكرم فياض1023210210239

التقاني 

الصناعي

1911معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال70.4120162ميكانيك مركبات

المعهد معهد1995-01-01حمص04040027457نتيجهانس فرحان االحمد1023310210240

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة نعمال63.1420170

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-20حمص04130025329زكيهمنار يوسف حنا1023410210241

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1884.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-06حماه05190034176رابعه النصراسراء ابراهيم حسين1023510210242

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-04حمص04140031174اديبه سالمهنغم رائق عوده1023610210243

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20حماه05180028466غادهسهام عبدالوهاب اسماعيل1023710210244

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08حمص04010013735ماجدولينورود عباس ادرويش1023810210245

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2282.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01حمص04120007245سلماسالم ابراهيم الحصني1023910210246

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1992-09-25حمص04010966036سماهرامل علي حبيب1024010210247

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلنعمال68.3920210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االتصاالت الال2083.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص05180028473غاده رمضانهبه عبد الوهاب اسماعيل1024110210248

والتقانة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01حمص04140047897توفيقهاسعاف خليل خليل1024210210249
المعهد معهد1995-01-01حمص04120061861سهامحسن ابراهيم ابراهيم1024310210250

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8620160ميكانيك مركبات

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-18حمص04030027723رئيسهجواهر عقل االشقر1024410210251

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-10حمص04030039035اديبهشذا درويش ورده1024510210252

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال2091.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010309616خضرهوالء يحيى الديري1024610210253

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 236كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-06حمص04010623068اميرهثريا انور المزوق1024710210254

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2597.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-14حمص04150026851منالانغام يونس يزبك1024810210255
وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2675.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-22حمص04010248958فوزيهكاتيا حافظ العيسى1024910210256

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-03حمص04220056566نجديهماريا محمد السليمان1025010210257

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-03-22حمص04220063701رومينديطالب زياد زيدان1025110210258

التقاني 

الصناعي

1918معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربيةالال69.3020192ميكانيك مركبات

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2104.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-20حمص04120057166انتصارقيس محمود شقوف1025210210259
وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1854.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-25حمص04220001133عبيرمحمود كمال خليل1025310210260

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04150026242زينبيانا اكرم اسعد1025410210261

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-28حمص04010405690رواءيارا سميع المعلم1025510210262
وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01حمص04190106484ليناعلي مسلم الخطيب1025610210263

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2363.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-07حمص04010405982نزيهه السليمانليندا ابراهيم احمد1025710210264
وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال246.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-07-15حمص04010870948نوالميساء وليد الصاج1025810210265

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2312.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01حمص04080008509افتكارنجوى محمد الخضر1025910210266

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1694.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-03حمص04230000226ريمهدعاء طالب عباس1026010210267

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-05حمص04110012763مريمخوال عوض حالوه1026110210268

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

بيان محمد صالح الدين 1026210210269

العبد

المعهد معهد2000-02-01حمص04010715934هالة

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال68.1720210محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة124كاتب

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

المعهد معهد1997-07-23حمص04010309698لبانهوالء جهاد عوف1026310210270

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم 226كاتب ضبطوزارة العدلالال66.1320180

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

1886معلم حرفةوزارة التربية512

وزارة االتصاالت الال1965.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-03-21حمص04230000109ازدهارتيماء حسين جمال1026410210271

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال2232.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-22حمص04010011807ساميهسهير مفيد المحمد1026510210272

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال207.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-10حماه05150065867غاندامرح وليد صوان1026610210273

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2113.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08حمص04010563248يسرىبالل محمد محمد1026710210274

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال3831.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-03حمص04060007425سلوى الدندشحنان محي الشد1026810210275

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة268فني طحن

محطة الديزل

وزارة الموارد 330

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة االدارة الال183.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-06-16حمص04020040019فادياوالء ماجد منصور1026910210276

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-15حمص04040038655كاترينقمر ممدوح عساف1027010210277

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

242كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-25حمص04080025072فتاةشفاء محمد الزعبي1027110210278
وزارة التجارة الال2713.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-28حمص04040035762كاتريننغم ممدوح عساف1027210210279

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

أمين مستودع وزارة الصناعةالال276.0019950ميكانيكثانوية صناعةثانوية1975-08-10حمص04010160371حربهناصر يحيى المحمود1027310210280

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة270فني لف محركات

محطة الديزل

330

وزارة النفط والثروة الال1508.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04طرطوس10160135295منالياحسن ناجح ديوب1027410210281

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1997-03-09حمص04170010666مريمعائشة احمد الديك1027510210282

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال80.4220180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االدارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2078.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-31حمص04220017434عنقه عنقهحسن فيصل معروف1027610210283

المحلية والبيئة

وزارة 18محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-01حمص04010784105خضرهزينب مرعي االسعد1027710210284

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200025698ريمارغد سمير شاهين1027810210285

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1770.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-07الالذقية06010076437وصالنوار سامر بدور1027910210286

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة320عامل فرزوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1709.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-04حماه05050136884عبيرزينب نضال العلوش1028010210287

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1985-03-20حمص04220046284انتصارليال سليمان عبود1028110210288

زراعية

وزارة التجارة نعمال429.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم العالي الال2565.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-14حماه05170018291كاميليا خليلجلنار ايمن محرز1028210210289

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-20حلب04120026717اميرهلمى علي ترسيسي1028310210290

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1586.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-09حماه05170015930رحاببتول غيث غدير1028410210291

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-05-01حمص04010351221ماجدهمروة عامر العبد1028510210292

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال73.0420190

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

المعهد معهد2001-01-20حمص04030039961نجاححنان محمود الراعي1028610210293

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال76.5720210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-25حمص04140013387منىعال علي خالد1028710210294

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال199.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-06حمص04010433515سناءلمى ابراهيم الحر1028810210295

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-30الالذقية06020045384نوالمادلين يونس حطاب1028910210296

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال252.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-07حمص04220038098اميرةريم محمد معروف1029010210297

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1824.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-22حمص04140044983داللحنان محسن بالل1029110210298

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حمص04120092970جوريهتهاني محمد عرابي1029210210299

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-06-01حماه05170006295مريمهديل ناجز هاشم1029310210300

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.8220210طب طوارئ

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1498.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01حمص04040026575هيفاء العليميس محمد المزيد1029410210301

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

مأمون امين الشهاب 1029510210302

االحمد

وزارة الموارد الال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-21حمص04170092861فوزيه

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1986-10-26حمص04140012463حميدهسماهر محمد سليم1029610210303

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاعالال72.2420060تقنيات كهربائية

وزارة التعليم العالي الال1774.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-21حمص04140029835سعادرهام فرج حمود1029710210304

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال298.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-01حمص04130018091نفله متىمارينا نصر االسبر1029810210305

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد1997-03-11حمص04220059703زينبعامر رجب طيبه1029910210306

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1900معلم حرفةوزارة التربيةالال65.0520181تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1660.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-13حمص04140044938داللحياة محسن بالل1030010210307

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حمص04190067997صبحيهبشرى محمد الرحال1030110210308

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-11القنيطرة14040081499فاطمهرشا نعمان بدر1030210210309
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-06-04حمص04120012291صباحزينب مصطفى الحصني1030310210310
وزارة االقتصاد الال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-20حمص04220028884فاطمهربا أحمد القاسم1030410210311

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1989-01-01حمص04010158105سميحهرشا ناصر ناصر1030510210312

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.4720120

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة الشؤون الال120.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-02-25حمص04010876894سهامعتاب علي العيسى1030610210313

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حماه05180018593روضهرشا محمود الوسوف1030710210314

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1988-04-20حمص07010106724سميرةغيثاء مصطفى نعنوع1030810210315

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم 24مراقب أولوزارة األوقاف514محاسبوزارة الدفاعالال64.9020150محاسبة

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-19حمص04170024092آمالزينب حسن عيده1030910210316

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030002205ايفونزينب امين عمران1031010210317

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1646.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-21حمص04220016233اميره مستوزهراء حسين مستو1031110210318

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت نعمال1891.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حمص04140014592عزيزهميساء جميل سلوم1031210210319

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

محمد رجب محمد دريد 1031310210320

كنعان

وزارة التجارة الال268.0020033كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-06-06حمص04010667285سلما

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة278فني الكهرباء

إصالحات عامة

325

وزارة التعليم العالي الال2156.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05190030601نسرين عيسىرهف فراس مخلوف1031410210321

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-01-13حمص04130033383سحريارا مفرج طنوس1031510210322

التقاني 

الصناعي

عامل وردية قاعة وزارة الصناعةالال70.8220130تقنيات كهربائية

التوليد الكهربائي

1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية337

وزارة االتصاالت الال2272.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-27حمص04140003261وزيرهفرح صدوح احمد1031610210323

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-05حمص04010485550سمرسالف محمد العلي1031710210324

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون النعم2033.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-20حمص04010807092املحيان راكان صقر1031810210325

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

51قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت الال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-16حمص04080021773ليلىسلوى علي عيسى1031910210326

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1565.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20حمص04190130556نوفه العليماويه احمد الحسين1032010210327

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال1690.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-10حمص04060018351سهامامثل غسان حيدر1032110210328

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3877.0020180اتصاالتثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04010493105احالملورينا اياد حمادي1032210210329

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1555

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

وزارة االدارة 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1523.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص04060038975احالم االبراهيمدارين عبد الرحيم الحسن1032310210330

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 18محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1994-07-15حمص04220064412زينبرضا عبد الرزاق الياسين1032410210331

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1906معلم حرفةوزارة التربية1910معلم حرفةوزارة التربيةالال70.9620140

وزارة االدارة الال422.00200310ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-05-05حمص04060015194ختمهممدوح قطاش الحسن1032510210332

المحلية والبيئة

وزارة النفط 345مساعد جمركيوزارة الصناعة1005عامل مخططات

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

99

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-25طرطوس04010531964سوسنليلى نبيل الداوود1032610210333

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2292.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-11حمص04010437173مياهناء فايز عمران1032710210334

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1983-01-01حمص04140020846زهرهاحمد نواف عواد1032810210335

التقاني 

الصناعي

1875معلم حرفةوزارة التربية1873معلم حرفةوزارة التربية1879معلم حرفةوزارة التربيةالال65.1020050تقنيات إلكترونية

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص05070039054جورجيتماريا وائل سليمان1032910210336

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

فرح محمد الموسى العبد 1033010210337

هللا

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-13حمص04200002459هناء موسى

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص05140002276سجيرهمريانه مرشد زلخه1033110210338
وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2447.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-30حمص04011148318بدرهمحمد رئيف الحايك1033210210339

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال153.0019991علميثانوية عامةثانوية1980-03-10حمص04010852276سكينهمحسن يوسف حماده1033310210340

االجتماعية والعمل

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

احمد عبد الرزاق 1033410210341

الحواري

المعهد معهد1988-02-10حمص04230011800بهيجه

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال65.5820110

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-04حمص04040003395جوريهلينا منصور منصور1033510210342

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2446.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-01حمص04030078992سميرهحسن علي العبد هللا1033610210343

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل272فني نجارة

كهربائي

عامل وقاد وزارة الصناعة311

ومراجل بخارية

328

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال272.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-04-19حمص04120002951جمانهمزنه عبدالكريم رمو1033710210344

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-11حمص04060008421وردهنورهان جمال المحمد1033810210345

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-13حمص04200032915نجاحندى قاسم الحمود1033910210346
المعهد معهد1992-01-05حماه05170018385وحيدهصهباء علي حيدر1034010210347

التقاني الطبي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0020110أشعة

وزارة االتصاالت الال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-25حمص04150027802هنداريج منير الحسن1034110210348

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1987-02-11حمص05050156440نهلهسوزان تركي شلدح1034210210349

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال69.0020080

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الموارد 1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3264.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-07-05حمص04040016222بديعه حسنوالء كامل مراد محمد1034310210350

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1558

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة النفط والثروة الال145.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-12حمص04010003591اكتماليامن علي العبد هللا1034410210351

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2193.0020130علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04200023356عصريهوفاء خضر الحمود1034510210352

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

241كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04070010265عسليهربا محمد الجيلو1034610210353
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال292.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-13حمص04190057278منيفهسهام رايق المحمد1034710210354

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االدارة 319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال2487.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-03-03حمص04080009613نزههعيسى رمضان الشاويش1034810210355

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 9جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االدارة الال150.0020112علميثانوية عامةثانوية1992-09-16حمص04140009280وجيهاوسيم مظهر ابراهيم1034910210356

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

21محاسب

231كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حمص04130040011وفاءهادي عدنان خليل1035010210357
المعهد معهد1989-01-10حمص04060004723فاطمهسفيره عبد هللا االبراهيم1035110210358

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال68.7320110

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-25حمص04120088679يسرىزويا كريم شحود1035210210359
المعهد معهد1994-01-29حمص04180067574ناهد الحورانيعالء الدين خضر العبد هللا1035310210360

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال76.2420153مطبخ وحلويات

وزارة االقتصاد الال146.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-16حمص04020018326نظيرهاحمد عقل احمد سالم1035410210361

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1998-01-30حماه05110070687درزيهروال علي المنصور1035510210362

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال65.1220210علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

الجهاز المركزي الال2542.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حمص04120052454اميرهحمزه طالب هاشم1035610210363

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1018مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة النفط والثروة الال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-21حمص05050021427نهله السليمانمرفت عباس االبراهيم1035710210364

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال147.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص04030091271عليانور سهيل طراف1035810210365

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

242كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020202أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-23حمص04120065832خديجه مريماحمد حيدر معيكي1035910210366
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2491.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-07حمص04080015599فلايرخضر سعيد العبدو1036010210367
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال116.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-04-03حمص04140021504شهلهفاطمه محمد محمود1036110210368

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال296.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-15حمص04120061921روزهريمه احمد محمد1036210210369

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 259محاسب

والتقانة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

وزارة االدارة الال160.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04230001449حياةناريمان محمد سقرجه1036310210370

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية16محاسب

وزارة الشؤون الال219.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-09-16حمص04030020100فلايرقيس سليمان السالمه1036410210371

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2427.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-17حمص04030020145فلاير المحمدعلي سليمان السالمه1036510210372

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-22حمص04010411318فاطمهإناس نزيه قراجه1036610210373

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-15حمص04010036093فداءلينا محمد ريشه1036710210374
وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةالال249.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-07-25حمص04120004067وزيرهموزا علي حربوقي1036810210375

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05020092635مطيعهاحمد محمد بدور1036910210376
وزارة االتصاالت الال133.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-21حمص04150004537نهادمنال يوسف محمد1037010210377

والتقانة

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1803.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-27حمص04011143636سهيرهبه هللا وسيم دقاق1037110210378

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20حمص04060019340بديعه الباروديايمان عيسى سليمان1037210210379

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1268.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04150007451هندعائده يونس حسن1037310210380

والبحث العلمي

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-08حمص04120002891نوالعبير حسن دياب1037410210381
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-13حمص04010036103فداءديانا محمد ريشه1037510210382
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04030039420خديجهآمنه عباس محمد آغا1037610210383

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.00201510أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-08حمص04230028063نجاحابراهيم سليمان الجوراني1037710210384
وزارة االدارة الال2253.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-12-14حمص04140005834فاطمهحسن عيسى حسن1037810210385

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 12جندي إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2129.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-03حماه06100010943ميادهنور محمود علي1037910210386

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال350.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-06-01حمص04120078487نواللينا حسن دياب1038010210387

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-08حمص04140033641موزيهابراهيم نزار دحدوح1038110210388
وزارة الشؤون نعمال207.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-14حماه05150110000مريمابراهيم حامد اسكندر1038210210389

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1985-03-07حمص04140009455امتثال موسىيسرى يوسف حسين1038310210390

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال69.3820050تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2456.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-27حمص04120092396صباحهناء امين محلي1038410210391

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-24حماه05170044653هدى سلومنغم عز الدين احمد1038510210392
350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال113.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-01-13حمص04020009738اميره اليوسففطيم علي منصور1038610210393
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150033306غصونوديان محمد وسوف1038710210394
وزارة االتصاالت الال165.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-03-19حمص04010826674فائزهروال هيثم الصابوني1038810210395

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-25حمص04050017619تحيهمادلين مناف االحمد1038910210396

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال194.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01حمص04010129275منىسراب ابراهيم الرضوان1039010210397

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2186.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01طرطوس10220016031ليالحيدر جمال صالح1039110210398

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال1594.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-15حمص06220028220مريمعبير خيرات احمد1039210210399

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-17حماه05170023367هناء حسنرهف روفائيل منصور1039310210400

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1664.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-21طرطوس10220018263انعامبتول علي ادريس1039410210401

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-05-20القنيطرة14040079639حمدهاماني ياسين قنص1039510210402

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال68.3820070

المحلية والبيئة

مصرف سورية 8مساعد فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

الجهاز المركزي 85

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

سالم محمد سامي العز 1039610210403

الدين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1741.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010652871مريم

233كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حمص04080006554لياللميس احمد الدنيا1039710210404
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-10حماه04170011864فطومه العالويسحر عبد العزيز خطاب1039810210405

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1965.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-23حمص04020011113فاطمه القاسمسمر أحمد حمود1039910210406
وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1545.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-24حمص04140007156جانيتغيدق حيدر محمود1040010210407

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 20جابي

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2423.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-22حمص04150025544جنيتروان علي حسين1040110210408

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1976-08-01حمص04010617287فاطمهرزان سبيع بللي الصوفي1040210210409

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال69.1119970

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1984-05-07حمص04030014729نزههايمن عبد الكريم السالمه1040310210410

زراعية

وزارة التجارة الال267.0020024

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 267فني صويل

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة االتصاالت الال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-12حمص04010020019ساميهشيرين هاشم المنصور1040410210411

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال2649.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-10-16حمص04020128137يسرهرشا قصي سالم1040510210412

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء10جابي

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال3837.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-10حمص04120033249فاطمه العليهديل علي سعيد1040610210413

الداخلية وحماية 

المستهلك

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء263أمين صندوق

وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-06حمص04170059344اميرهفاطمه حسين طالس1040710210414

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص04030063198نجاحنادين محمد البشالوي1040810210415

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04120094178ماجدهوسام اكرم رجب1040910210416

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال274.00200810حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1989-01-01حمص04070005724ابتسام الجرجسايفون فؤاد ماهر1041010210417

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

الميكانيك

323

المعهد معهد1996-04-17حماه05170049093انيسه حمودرهف عبد الرزاق نصرا1041110210418

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال80.9720200مخابر

المعهد معهد2000-03-20حمص04020033726داللصبا سليم معروف1041210210419

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.9820200أشعة

وزارة التعليم العالي الال1700.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-05-06حمص04170008915انجودزهرة هشام مردود1041310210420

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1548

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال141.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20حمص04180013211خديجهامل خلف بكور1041410210421

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120055748خنساءديانا عيسى عمر1041510210422

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي نعمال2346.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-09حمص04010628795فوزيهديانا عبد الرحمن السليمان1041610210423

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال146.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-06-01حمص04010541493نجديهذو الفقار مصطفى االحمد1041710210424

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 320عامل فرزوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

وزارة النفط 240كاتب ضبطوزارة العدلالال1452.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-18حمص04050021787وحيدهفاطمه محمود بهار1041810210425

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال3843.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-12حمص04070007615أملاحمد رضوان الصبره1041910210426

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-06حمص04140039351جميلهنيرمان حسين عطيه1042010210427

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2146.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-17حمص04170081890نجيمهبثينه مروان السالمة1042110210428

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-15حمص04170097165فوزهناهد وليد فرزات1042210210429
وزارة الشؤون الال207.0020017علميثانوية عامةثانوية1983-02-21حمص04010866752اسعافهشام محمود ضاهر1042310210430

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

235كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2519.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04170007835فاطمةلما حسن عتره1042410210431
سجى عبد الرحمن 1042510210432

طياوي الشهير بحبوح

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-14حمص04170054939بثينه

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-23طرطوس10010150766جوريهسندس عبد الكريم الصالح1042610210433
أمين مستودع وزارة الصناعةالال3516.0020200الكترونثانوية صناعةثانوية2002-09-14حماه05010185568صبريهرهام جمعه السلطان1042710210434

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل مراقبة وزارة الصناعة1558

محطة الديزل

330

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-03حماه05170023336هناءصفاء روفائيل منصور1042810210435

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2367.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-11حمص04050022683سهادريم عفيف عروق1042910210436

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-27حماه05170018955كوثراسعد يعقوب احمد1043010210437

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-09حمص04140037084جميلهلور حسين عطيه1043110210438

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-24حمص04040033577ليناحال يامن سالم1043210210439

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-28حمص04010152263شمسهمنى عبد الرحمن عزرون1043310210440

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

241كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال1952.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1969-02-22حمص04200030775حوريهكوثر عيد الرمضان1043410210441
ثانوية ثانوية1982-03-15حمص04030050144وردهرنا حسين الشحود1043510210442

زراعية

وزارة التجارة الال765.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال122.0019900علميثانوية عامةثانوية1970-10-12حمص10220040441وجيههاميره سليمان يونس1043610210443
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2269.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-05حمص04180056949حليمهخديجه ابراهيم دهلل1043710210444

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال157.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-17حمص04050000566هدىرشا حسن الديب1043810210445

والبحث العلمي

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1981-09-25حمص04150019524ثريا منصورساميا ديب منصور1043910210446

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال69.8320020

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-05حمص04150015511بدريهسناء احمد خضور1044010210447

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05170044643هدى سلوممايا عز الدين احمد1044110210448
ثانوية ثانوية1990-01-28حمص04220004147وزيرهرشا سليمان العيسى1044210210449

زراعية

وزارة التجارة الال276.0020090ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04190078962ميليهبراءه فايز اسماعيل1044310210450
وزارة االتصاالت الال126.0020010علميثانوية عامةثانوية1984-01-04حمص04120050100هندداليا محمد وسوف1044410210451

والتقانة

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

ايمان محمد نصوح 1044510210452

الوفائي

وزارة التعليم العالي الال1599.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-08حمص04010352756كنانه الجودي

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10حمص04180007364فاطمهنجوى احمد الشيخ1044610210453

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1660.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-29حمص04230014364سميرهرهف أكرم الحوراني1044710210454

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال240.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-07-01حمص04120126969ايمانخلود احمد صبح1044810210455

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال168.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-20حمص04010009923نظميهسحر حسين الخضر1044910210456

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

أمين مستودع وزارة الصناعة506مساعد فنيوزارة الدفاعنعمال2822.0020170تمديدات صحيةثانوية صناعةثانوية1999-12-28الالذقية06200079402ناديامحمد اسماعيل تركمان1045010210457

المشغل 

الميكانيكي

عامل وقاد وزارة الصناعة321

ومراجل بخارية

328

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010688206هدىعبد العظيم نادر الطالب1045110210458

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3168.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-09حمص04170099449نديمه الحسنوالء محمد االبراهيم1045210210459

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1248.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-03حمص04220061212ايمانريم رضا يونس1045310210460

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-09حماه05090021081ساميه ونوسريم توفيق القهوجي1045410210461

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1583.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04حمص04080021476كوكبمريم محمود العلي1045510210462

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال1540.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-15حمص04010806300ميساءميس سامر سالمه1045610210463

والبحث العلمي

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2264.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-09حمص04030091988سميرهسهام رمضان الناصر1045710210464

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

ثانوية تقنيات ثانوية1998-03-18حمص04120036011داللرهام احمد خضور1045810210465

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3384.0020160

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-08حمص04040034268انتصاررغد محمود منصور1045910210466
وزارة الموارد الال3068.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2002-06-26حمص04220066562ختامديمه جمال الحوراني1046010210467

المائية

وزارة األشغال 1558مراقب ورشة صيانة

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

وزارة األشغال 1035

العامة واإلسكان

1036مدرب صحية

وزارة االدارة الال3268.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-05حمص04150004544راميامالك محمد خليل1046110210468

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة االتصاالت الال1737.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120036006داللرهف احمد خضور1046210210469

والتقانة

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال278.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-10-21حمص04010178888سحرصفاء مصطفى االبراهيم1046310210470

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1984-03-08حمص04130074044كنوز خضورلورا مشهور خضور1046410210471

التقاني 

اإلحصائي

الحاسوب 

واإلحصاء

516كاتب احصاءوزارة الدفاعالال73.6420040

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1333.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04190115145بدويهديما حسين الحوا1046510210472

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-15حمص04030048680رقيهزينب محمد عقيل1046610210473

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3796.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-10-09حمص04030042368هدى االحمدعلي حسن االحمد1046710210474

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04030016430جميله الجمالمادلين غانم الخضر1046810210475

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-30حمص04040033675نجومرزان ساجي احمد1046910210476

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1526.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05050122224ابتساميارا أدريس الجواد1047010210477

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

ثانوية تقنيات ثانوية2003-01-01حمص04220065828نديمهدانيال عيسى الخلوف1047110210478

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2509.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-02حمص04140001304فلايرغريد غزوان ناصيف1047210210479

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

52قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2072.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-15حمص04140014332منىزينب محمد ابراهيم1047310210480
وزارة الموارد الال226.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-02-05حمص04010490280رويدهوئام حاتم السمره1047410210481

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2418.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-08-08حمص04120072725سمروالء صالح خضور1047510210482

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية2000-01-05حمص04220000234ميادهمايا اياس الحسن1047610210483

زراعية

وزارة التجارة الال2716.0020180ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-25حمص04150011063خضره االبراهيمميس سليمان العلي1047710210484

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال2322.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-01حمص04010580946سهامفلاير قاسم بركات1047810210485

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1537.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-04حمص04080033263منيفهدارين علي الخليل1047910210486

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-21حمص04020004194وردهأمال اسماعيل اليوسف1048010210487

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1773.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-20حمص04080037084منيفهمادلين علي الخليل1048110210488

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-07حمص04010183204فلايرمجد حسين ربعوني1048210210489
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وزارة الشؤون الال2138.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140002469نهادمرام انور شعار1048310210490

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2336.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-30حماه05090017777فاطمه دربوليمحمد رئيف الكبه1048410210491

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط والثروة الال187.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حمص04030076289اعتدالمحمد عبد العزيز االحمد1048510210492

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال242.00200610ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-05-04حمص04120075461ليلىاحمد سليمان حزوري1048610210493

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-22حمص04130018692أملدانييال الياس ندور1048710210494

والتجارة الخارجية

128كاتب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1615.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04180035572سفيرهآسيا عبد الفتاح سوتل1048810210495
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04170009699عائشةفاطمة عبدالباسط الذياب1048910210496
وزارة الشؤون الال2260.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-16حمص04010180076تغريدليالس آصف حيدر1049010210497

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-11حمص04010050224ليلى عطافدياال محمد سلوم1049110210498

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة المالية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1705.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-15حماه06110052724مهاهديل نادر خلوف1049210210499

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1995-03-25حمص04190103231هناءعلي محسن االخرس1049310210500

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.8820180طب طوارئ

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال195.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04010702730ليلىصفاء مرهف العلي1049410210501

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال210.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-04-12حمص04130056292سمر العلياحالم محرز يوسف1049510210502

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2897.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-05-01حمص04120101077امالنسمه طه غصه1049610210503

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال3298.0020163كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04030042245اعتدالعيسى عبد العزيز االحمد1049710210504

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-01حمص04150027830ليلىحنان علي الحسن1049810210505
وزارة النفط والثروة الال1966.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-22طرطوس10090002949وفاءنور زهير مرهج1049910210506

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2473.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04170009489عائشههبه عبد الباسط الذياب1050010210507
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-25حمص04050002035فلايرجمانه ابراهيم الحسين1050110210508

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-19حمص04010525591سميرهعفراء محمد الديب1050210210509

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1717.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04010525599عبيرماريا محمود عمران1050310210510

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1310.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04170012540لينارغد محمد حمدان1050410210511
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال172.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-01حمص04030006407ثريا العبد هللاسميره صالح الرستم1050510210512

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2104.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04230015206عطوررهف ياسين االبراهيم1050610210513

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-03حماه05170048608لواحظمنى نمر ابراهيم1050710210514

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25حمص04120111223شنديهبشرى حسن الحمد1050810210515

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-03حمص04010551429شاديهيارا وسيم االبراهيم1050910210516

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2347.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10حمص04120099172سلمىباسل علي مهنا1051010210517
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04010176789سحررشا مصطفى االبراهيم1051110210518

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-18حمص04050002026فلايرالهام ابراهيم الحسين1051210210519

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد الال2299.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-17حماه05180007823عبيرعزيزه علي عجيب1051310210520

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2312.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04150027816ليلىعرين علي الحسن1051410210521
وزارة االتصاالت الال1950.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04130033788ثرياسلمى ايمن حبابه1051510210522

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حمص04170011976آمنهسوسن حمدان حمدان1051610210523
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-15حمص04030026535غازيهريم درغام العجي1051710210524

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن
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المعهد معهد1981-01-01حمص04030030389امل حسنغاده احمد الراعي1051810210525

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال66.2120010المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

مساعد فني وزارة النقل509مخبري

(طبوغرافي)

318

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-01حمص04010048136امنهسميرة محمود برو1051910210526

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال155.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02حمص04130033548نجاترنا عبد الكريم حبابه1052010210527

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01حمص04170067147آمنهأمامه مصطفى الدرويش1052110210528

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1785.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-21حمص04010769377زهورغزل عاصم رستم1052210210529

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-08-01حمص04010055580سهيرآالء محمد البكور1052310210530

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد الال78.2220160طب طوارئ

والتجارة الخارجية

125فني بفتحة بيع أدوية

وزارة التعليم العالي الال2336.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-03حمص04120107918حربارنا عبد الناصر كردي1052410210531

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-16حمص04030004448اعتمادهنا يونس علي1052510210532

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حماه05050119428سحرأليسار محمد ضاهر1052610210533

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2080.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-30حمص04060008694منىنوال هاشم الخضور1052710210534

العالي والبحث 

العلمي

53قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال2035.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-26حمص04130020715أميرهحنين عامر اسماعيل1052810210535

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-20حماه05170025755رمزيهورده محمد نونو1052910210536
وزارة االقتصاد الال211.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-15ريف دمشق03110024279اعتدالدانيال عبدالكريم الناعمه1053010210537

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1981-04-28حمص04020041543مريم المرعبخديجه عبد الرزاق بكار1053110210538

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

الجهاز المركزي الال66.6420100محاسبة

للرقابة المالية

وزارة الشؤون 14مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

64منشئ رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1867.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-04حمص04170060016امينة سالمةنرجس اسد األسعد1053210210539

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-19حمص04060009224فتحيهريم جابر العواد1053310210540

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1832.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-09حمص04010769436زهورنغم عاصم رستم1053410210541

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1997-07-06حمص04140046678عزيزهعبد هللا عصام حسن1053510210542

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال70.6820180

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

1886معلم حرفةوزارة التربية115

المعهد معهد2000-01-10حمص04180037384مهديهامينه خالد الخالد1053610210543

التقاني 

الصحي

346مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.8420200طب طوارئ

وزارة الشؤون الال2249.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-07حلب02010314931سماهرزمرد غياث قصاب1053710210544

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال312.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-01حمص04010358992سوزانميساء محمد الحسن1053810210545

الداخلية وحماية 

المستهلك

313أمين صندوقوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االدارة الال2603.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-10حمص04170013278ازدهارصبا ماجد سالمه1053910210546

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال341.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-20حمص05170018942خضرهكاترين ناظم احمد1054010210547

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

313أمين صندوقوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2055.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-08-02حمص04010059728آمنةجمانه محمد األحمد1054110210548

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص05030003195زينبحبوس محمد مصعب برك1054210210549
وزارة االدارة الال2194.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-28حمص04170030045أمينةماريا أسد األسعد1054310210550

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1961.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-26حمص04220069226زهورعال فريد االسعد1054410210551

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال215.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04060034317فكتوريانغم عبد اللطيف األحمد1054510210552

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

51قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21حمص04150007582هيفاءايلين علي خضر1054610210553

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3007.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-05حمص04140015636تغريدشذى اسماعيل شبيب1054710210554

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1509.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-20حمص04030070862فطومعماد جابر الجاسم1054810210555

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد الال2340.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-06حمص04080028242جهيده كنوجاالء علي الرياني1054910210556

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية127

233كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-21طرطوس10020042577ليناحنان حسن آغا1055010210557
شيرين محمد مروان 1055110210558

حوراني

237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال158.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05حمص04190030697عفاف

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-05حمص04170003787نعامهعائشه مصطفى االشتر1055210210559
وزارة التعليم العالي الال1748.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-12حمص04220084442مريومههناء احمد القطان1055310210560

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد1987-03-25حمص04020019569شريفهشعيب محمد الحسن1055410210561

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال68.1820090الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15إدلب07220062655فاطمةغفران حسن خطيب1055510210562
ثانوية ثانوية1993-08-16حمص04010191959عيدهكوثر حسين الكردي1055610210563

زراعية

وزارة التجارة الال276.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الموارد الال178.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-08-31طرطوس10240019593سهام االحمدلينا عيسى الفاضل1055710210564

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2463.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-06حمص04220034758سحر الحلوريهام مفيد البارودي1055810210565

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-11إدلب07220020353نائلةظافر محمد خير الحسن1055910210566
وزارة النفط والثروة الال2073.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04170052904وفاءعائشه عبد الناصر شريتح1056010210567

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

236كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال114.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-03حمص04010688652مريمعال احمد الشامي1056110210568

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-02حمص04070016488فاطمهأميه محي الدين عرندس1056210210569
وزارة االدارة الال175.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04170003796زاهيهفدوى قاسم عبيد1056310210570

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 22محاسب

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم العالي الال1703.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04170074566فاطمةنسرين حسين العبدهللا1056410210571

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-01-27حماه05180031331ريمخضر رياض عباس1056510210572

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8820147طب طوارئ

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1855.0020151علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030000217سهودمحمود عيسى بلول1056610210573

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة242كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2417.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04110002305فاطمهريوف هايد التميمي1056710210574
وزارة التعليم العالي الال1886.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220018329مريمليلى احمد العلي1056810210575

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة الشؤون الال1655.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010396700زينبمايا نزير بالل1056910210576

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال307.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-26حمص04030038567مهاريم محمد العلي1057010210577

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

نادين عبد الحليم عبد 1057110210578

اللطيف

وزارة النفط والثروة الال1601.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04200033654اسماء

المعدنية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04120028806جميلهفاطمه خضر حيدر1057210210579

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1941.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-26إدلب07220062670فاطمةإسراء حسن خطيب1057310210580
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-05حمص04030058284ندىهديل سليمان الفندي1057410210581
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة360كاتب رئيسيوزارة الصحة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-05حمص04030058294ندىهويدا سليمان الفندي1057510210582
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-12حمص04010452798نوفهلما هيثم جنيدي1057610210583

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1988.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-25حمص04140014348رداحابراهيم عبدالحي علي1057710210584

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-12حماه05050072744سوسنهبه نعمان الخضور1057810210585

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2651.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-07حمص04010813747مهافاطمه علي الطالب1057910210586

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم العالي الال201.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-16حمص04010740448هالهصفاء هنيد شحود1058010210587

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-12حمص04120104343هندتغريد حسين الرستم1058110210588
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-20حمص04120087457فاطمهرقيه حسين ترسيسي1058210210589
وزارة االقتصاد الال2336.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07حمص04030072853ابتسامبدريه محي الدين حزوري1058310210590

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1698.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-02حمص04030065723فاديهصالح اياد الحمود1058410210591

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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وزارة الشؤون الال1900.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04190017430جهانيارا نزار االخرس1058510210592

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-28الالذقية06220025305آمنهحال ناهل معال1058610210593

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-10حمص04010012196كاملهعبير محي الدين اسماعيل1058710210594

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-09حمص04010021552مريمشروق نوح المحمود1058810210595

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2222.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-26حمص04010204168نزيها المنصورمرح منذر الجوراني1058910210596

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التجارة النعم283.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-26حمص04230023612سانيهصبا علي دربولي1059010210597

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2479.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220029561سميرهيزن صالح الخضور1059110210598

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال333.0020058ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-01حمص04010394034زينبأحمد نزير بالل1059210210599

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

31مراقب سير

وزارة الموارد الال125.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04030058249ندىهدى سليمان الفندي1059310210600

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

360كاتب رئيسيوزارة الصحة241كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-22حمص04200060391سميرهاحمد عدنان العلي1059410210601
وزارة الشؤون الال1799.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04190101035داللجمانه ناصر الرجا1059510210602

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1766.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-12حمص04010204476نزيهارغد منذر الجوراني1059610210603

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1387.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030026887سهاتيماء ياسين سلوم1059710210604

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01حمص04150002640فاطمهروال فائز بالل1059810210605
وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2154.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-28الالذقية06220025306آمنهلمى ناهل معال1059910210606

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

318عامل طبخوزارة الصناعة127

المعهد معهد1998-01-01حمص04010474087علياءفادي نادر الدرويش1060010210607

التقاني 

الصحي

1001فني أشعةوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.5020210أشعة

239كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-25حمص05170033475بلسم شدودربا فرحان مقصود1060110210608
499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01حمص04200003978لطفيهنوفه ابراهيم الحمود1060210210609
وزارة النفط والثروة الال223.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-08حمص04030054989زينبزهراء حسين الحايك1060310210610

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حمص04010035743حفيظهسوزان احمد محمد1060410210611

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط والثروة الال229.0020094ميكانيكثانوية صناعةثانوية1991-01-25حمص04030054794فاطمهجعفر محمود الحايك1060510210612

المعدنية

وزارة التجارة 1022فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء1019فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-09حمص04140038238نبيههالياس صافي صافي1060610210613

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 317عامل تخميروزارة الصناعةالال2391.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15حمص04010010366لماأيه بشار الحسن1060710210614

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال308.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-01حمص04010010362منى الناصيفلما علي االبراهيم1060810210615

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة االتصاالت الال263.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-26حمص04170052606منىخديجة عبدهللا حاج حسن1060910210616

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2447.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-01طرطوس10160107232حليمهمايا خالد بالل1061010210617

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-01حمص04200022809ريمفاطمه محمد القاسم1061110210618

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال205.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص05180022169هند سليمانرهف محمود عمران1061210210619

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1708.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-25طرطوس10090031148ميرفترنا هيثم عباس1061310210620

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال133.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-25حمص04010511533عدويهزينه محمد جالل رحيمه1061410210621

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1982-04-12حمص04020054570زكوهعادل يوسف سالم1061510210622

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال65.1020060إدارة أعمال

المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

83عامل حاسب

وزارة التعليم العالي الال2681.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05180022181هندرغد محمود عمران1061610210623

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال2583.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04010458682علياميمونه عبدالسالم الحسين1061710210624

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال148.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-07-10حمص04080023181داللحنان فريد الرستم1061810210625

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب
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229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2487.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28حمص04220059172سناء الحمويعمار رفيق سالمه1061910210626
وزارة االتصاالت الال1603.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04140008844هنديهفاطمه محمد داؤود1062010210627

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

51قاطع فاتورةوزارة التربية21محاسب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010024039مرسيليهصوفيا احمد المنصور1062110210628

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حمص04190068521فادياهبه احمد الحسن1062210210629

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-14طرطوس10270002936كوكبسوزان محمود ابراهيم1062310210630
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1282.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-26حمص04020056445وفاءربى فرحان اليوسف1062410210631

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20طرطوس05160045563تركيهثراء محسن الرمضان1062510210632
وزارة التعليم العالي الال176.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-08-10حمص04010941743وجيهادالل حرب الطالب1062610210633

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01حمص04080012008هديهاروى محمود االسعد1062710210634
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-05حمص04190130062امالميس احمد حمدان1062810210635

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04الالذقية06190002218حنانديما غسان قاسم1062910210636

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1733.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09010313402مهاآالء عبد المعين حوراني1063010210637

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1664.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10حمص04070009439ربيعهتسنيم نضال الجراد1063110210638

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1894.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-03حمص04190086379امالمريم احمد حمدان1063210210639

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1916.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-02حمص04190070772سلوىسوزان أيهم الزهوري1063310210640

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-25طرطوس10250007427رحابريم رامز هزيم1063410210641
محمد تامر محمد سامي 1063510210642

حمام

المعهد معهد1999-04-15حمص04010297490منى

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال69.1820210محاسبة

والتجارة الخارجية

310أمين مستودعوزارة الصناعة494امين مستودعوزارة الدفاع124كاتب

وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال151.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-05-08حمص04010200465رسميهمنذر بدر االحمد1063610210643

المحلية والبيئة

وزارة 9جندي إطفاء

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2365.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-28حمص04010226954نجاحمياده خالد الشيخ خالد1063710210644

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-02حمص04070018817مهاندى مصطفى العبدهللا1063810210645
231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2175.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حمص04070018815مهارشا مصطفى العبد هللا1063910210646
وزارة التعليم العالي الال2294.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-29حماه05050172917فاطمهنغم محمد اليوسف1064010210647

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-20حماه05050172963زريفهسها اسعد اليوسف1064110210648

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20حمص04130025339عليهبراءه جهاد برو1064210210649

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2003.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-10-12حمص04010638802جمولنسرين يوسف سيبور1064310210650

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-08حمص04190044108فهميهرؤى ابراهيم العبد هللا1064410210651

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1847.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-27حمص04060014448بديعهسحر منهل الصالح1064510210652

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة نعمال348.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-12حمص04010179319صبحيه الخالدمها اسعد عبد الرحمن1064610210653

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 10جابي

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2561.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-12حمص04060031412عبير الخرفانسدرة حكمات العواد1064710210654

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-05حمص04080015224فاطمههناء محمد الشعبان1064810210655

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-05حمص04010767673ودادايهم يوسف اليونس1064910210656
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-15حمص04220048555نداءخديجه خليل فاتي1065010210657
وزارة التجارة الال279.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-07حمص04010568843هندعال نصر علي1065110210658

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حماه05150075079غادةزينا ضاهر نصرا1065210210659
وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2308.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20القنيطرة14040091979هنيههاشم محمد علي1065310210660

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة االتصاالت نعمال1436.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-14الالذقية06200024727فدوىبتول فائز مخلوف1065410210661

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

51قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حماه05170019667تركيه محمودمجد حكمت علي1065510210662

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1195.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-01حمص04150033456سمياالين مدين الفتنه1065610210663

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال1659.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-25إدلب07230008838فاطمة معريعال محمود معري1065710210664

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االتصاالت الال178.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-09-01طرطوس10160146862املهزار نهاد صقر1065810210665

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-05حمص04130056294كوثرلورانس صادق تامر1065910210666

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1989-07-25طرطوس10010166725سلمىهبه يحي حسن1066010210667

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.0720100صيدلة

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-23الالذقية06090035395هدىميرنا حسين صقر1066110210668
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-16حمص04120091976سعديهمنيره سالم صوفان1066210210669

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال303.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-12-02حمص04120060526وجيههصفاء محسن صارم1066310210670

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

314مأمور تصديروزارة الصناعة262محاسب مواد

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-18حماه05170048507ثناء حسنيمن بهاء الدين حجل1066410210671

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-03حماه05170047177صبحيهبشرى علي خشوف1066510210672

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1997-01-05طرطوس10020033341فاطمهريم علي سليمان1066610210673

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال71.7820190مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 310أمين مستودعوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-28حمص05150045888توفيقهرهف محمد رسالن1066710210674

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-09-09دمشق03010172355مياسهاحمد هيثم الوسوف1066810210675

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.3720210مخابر

وزارة النفط والثروة الال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04010612003سميرهريم سمير جبر1066910210676

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت نعمال2389.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25حمص04010442705محاسن الصالحجلنار ياسر خنسه1067010210677

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال3133.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-10-20حمص04060037458وزيرهيوسف سليمان االبراهيم1067110210678

الديزل

أمين مستودع وزارة الصناعة330

المشغل 

الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة التجارة الال3234.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-01حمص04230027681كهرمانبشرى محسن ريشه1067210210679

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2462.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-07الالذقية06090050251هيامنور اديب محمد1067310210680
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-30حمص04220017939سليمهرجاء محمد اإلبراهيم1067410210681

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-27حمص04030016866رئيفه ابراهيمرحاب وجيه االبراهيم1067510210682
234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال195.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10حمص04220040750سعادهنادي فواز الحسين1067610210683
وزارة االقتصاد الال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص05050134020محمودهحال علي تركيه1067710210684

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-04-01حمص04220036411جمانامناهل علي السليمان1067810210685

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.7820210

وزارة االتصاالت الال2158.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15حمص04220058753ملكة الملحمرغد وعد النمرة1067910210686

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04010032969جهينهبسمه محمد احمد1068010210687
وزارة التعليم العالي الال2271.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-07حمص04020063719عبيرميرنا موسى عبود1068110210688

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد الال136.0020062أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-08الالذقية06090011137احالمعلي سليمان علي1068210210689

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1329.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-10-23حمص04030037731زاهيهسلمان خليل ادريس1068310210690

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال247.00201010كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-02-21حمص04010179733شهيدهاحمد علي االبراهيم1068410210691

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-07حماه05150081893أميرة قصراويلين منهل أحمد1068510210692

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1998-05-03حمص04140037974ربالميس ممدوح خضور1068610210693

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8220180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-22حمص04040028400سناءنسرين يعقوب الجبر1068710210694

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال192.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-22حمص04030029461غادهميس نصر االشقر1068810210695

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1989-11-29حمص04040013852سلمىهبه محمود فندي1068910210696

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة313مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.6020090مخابر
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وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04120004102نجاتريم احمد احمد1069010210697

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2506.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس04010219781ساميهحال علي الجوراني1069110210698

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-30حمص04230025305ندىديانا بهاء البارودي1069210210699

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1989-09-06حمص04010880286انتصارميشيل ايمن عاد1069310210700

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال64.9320180

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-24حمص04140043578رجاءبتول جهاد ملحم1069410210701
المعهد معهد1998-01-01حمص04120102267وردهروان عدنان طشاش1069510210702

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال73.1720190

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

522حدائقيوزارة الدفاع306خفير حراجي

وزارة 238كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-14حمص04040006045رحيمهغسان صقر صقر1069610210703

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الرقة04060027558شمسهيسرى محمد محمد1069710210704

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال153.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-02-17حمص04030024695نهاد الحسنسماهر مصطفى العبود1069810210705
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2376.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02حمص04120062689دوالتلورين معين بدره1069910210706

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120037446نصرههبه احمد قاسم كردي1070010210707
وزارة االتصاالت الال1772.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-18حماه04150011371نوالعفراء حسن المصطفى1070110210708

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-26حمص04130052503أديبهأغيد جودات راشد1070210210709

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2660.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04080032688فاطمةريم محمد العيسى1070310210710

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حمص04140014598هدى وسوفلجين سلمان عيسى1070410210711

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1603.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-29حمص04020131526فتاهرغد اياد ونوس1070510210712

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-13حمص04140037815منىوسام يوسف عباس1070610210713

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة الال131.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-20حمص04220048950مريمهاني محمد اليونس1070710210714

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

316عامل تقطيروزارة الصناعة18محاسب

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال162.0020063علميثانوية عامةثانوية1988-12-01حمص04020018689غلوهابراهيم علي حمدان1070810210715

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04011169355فاتن االسمرلوتس يامن خضر1070910210716

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1971-03-05القنيطرة14040085330روجههنيه حسن حمد1071010210717

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال61.9219940تقنيات كهربائية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2378.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05180015665عبيرايمان علي زعزوع1071110210718
228كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2513.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-01حمص04050025635نجاةسالم محمد العلي1071210210719
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04050032735ميساءوئام سعيد ادريس1071310210720
وزارة االتصاالت الال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25حمص04010608280نجيبههدى احمد منصور1071410210721

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2204.0020132علميثانوية عامةثانوية1994-08-07حمص04220062099شعيلهأمجد غياث تقال1071510210722

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01الرقة11010179038فلايرآالء ابراهيم الديوب1071610210723

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال2073.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-15حمص04050038759زيناتهديل شريف السليمان1071710210724

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31حمص04150008363حلوهثراء احمد عساف1071810210725
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1730.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-22حمص04010000010امتثالرغد علي الرستم1071910210726

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-01حماه05010000923نادية السقاشيراز عبد المعين حمصي1072010210727

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-24حمص04030039609فضهرغدى احمد زيتون1072110210728

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10حمص04010432647فريزهلينا محسن خضور1072210210729
233كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-19حمص04120080330مهابرونيا احمد العليان1072310210730
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-20حمص04080006463سوسنريم ابراهيم الدنيا1072410210731

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-03حمص04080013089عفراءحنين قصي الخالد1072510210732

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةالال2370.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-06-01حمص04120077396فتاهحنين منهل عباس1072610210733

الداخلية وحماية 

المستهلك

الجهاز المركزي 257بائع

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01طرطوس10160127274هيفاءهبه نبيل ابراهيم1072710210734

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال144.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-06-26حمص04030021915فلايرسمر سمير العلي1072810210735

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال145.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-12حمص04150001522نجود موسىغيداء فؤاد زريبي1072910210736

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2643.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-15حمص04220028154هندصابرين احمد اإلبراهيم1073010210737
وزارة الموارد الال139.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-03حمص04080013343ليندانور عدنان الصليبي1073110210738

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1461.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010441531فلاير الشيخ احمدشروق سليم حصني1073210210739

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

اكتمال محمد خير حسوني 1073310210740

القصاب

وزارة الشؤون الال1555.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-17حمص04110018714خوله

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2378.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010219745ساميهسماح علي الجوراني1073410210741

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-09حماه05010156327اعتمادنوره حسن اسعد1073510210742

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-20حمص04010104942كوثررنا صالح االبراهيم1073610210743

والتجارة الخارجية

128كاتب

والء عصمان المرتضى 1073710210744

المرطو

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حمص04180044849شمسه العز الدين

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1369.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04040017455سوريا السليمانميس مزيد رستم1073810210745

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2576.0020173كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-25حمص04010774616فدوىحسن بشير االبراهيم1073910210746

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال176.0019989أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-06الالذقية06010395058منيرههيثم كريم خريما1074010210747

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

232كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150012692تغريدمنال معتز الرجب1074110210748

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1528.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-25حمص04220028177هندساره احمد االبراهيم1074210210749

والتقانة

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط والثروة الال1622.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-21حمص04140038589ميادهآالء حكمت وسوف1074310210750

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2298.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04020075190سرابمحمد اكرم عوده1074410210751

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-14حمص04150034110ريم اليوسفهبه محمد العلي1074510210752

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-11حمص04150024414نوفهبشرى احمد العلي1074610210753

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة 1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال313.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-05-20حمص05180003837منتهى ونوستماسيل رمضان محمد1074710210754

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-31حمص04010477258رناحال عصام المحمد1074810210755

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-01-01حمص04010498995زينبنور عبد الرحمن الشاه1074910210756

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.8320100

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة االقتصاد الال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-15حمص04120055690هندشذى عبدهللا عمر1075010210757

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حمص04010425090اعتدالهبه احمد العز الدين1075110210758

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04040027981جهيناياسمين نبيل االحمد1075210210759

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال229.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-10حمص04150000668عبيرحنين خليل خليل1075310210760

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04190112063رتيبهعبد هللا عبد الباسط زكريا1075410210761

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-08حمص04130055774دالل حسنرزان جميل برو1075510210762

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-15حمص04120082478وضحهلوليا خالد خالد1075610210763
وزارة النفط والثروة الال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-08حمص04040027980جهينارنا نبيل االحمد1075710210764

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-24حمص04120070656نزيههمعالي كاسر عيسى1075810210765

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-04حمص06110074747نديمهنعمه عبد العزيز محمد1075910210766

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال162.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حمص04080011347مريمرانيا منيب العلي1076010210767
وزارة االتصاالت الال122.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01حمص04080007772زهرهراميا احمد العلي1076110210768

والتقانة

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-27حماه05170020728صبحيهرحاب احمد شدود1076210210769

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2520.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-26حمص04010790811نبالهنادي مظهر الضايع1076310210770

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال169.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-16حمص04140014481بسمهليليان احمد عيسى1076410210771

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2113.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04080032978داللرشا احمد العكاري1076510210772

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال1574.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-08-07طرطوس10120003771توفيقهساندرا محمد غانم1076610210773

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة التجارة الال2860.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-11-25حمص04120071183نهيدهسجى حيدر خضر1076710210774

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة الشؤون الال194.0020185علميثانوية عامةثانوية1988-06-22حمص04010364162وردهيزن حسن شحود1076810210775

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-18حمص04010099882منىرزان حيدر الونوس1076910210776

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

1075عامل مهنيوزارة الكهرباء500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال268.00201010ميكانيكثانوية صناعةثانوية1992-07-01حمص04190111658فتاةمحسن احمد مصطفى1077010210777

وزارة االتصاالت الال1800.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-19حمص04020019489وسامهنادي مرسل العلي1077110210778

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-25حمص05100073775املالنا عبد الكريم شاهين1077210210779

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10طرطوس10240024143انتصارلورين نوفل مرهج1077310210780

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05170010367فاطمهورود نزيه عثمان1077410210781
238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-13حمص04170012841حوريه حمدانهاله رياض بكور بروك1077510210782
وزارة االقتصاد الال106.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01حمص04220073299ماريهسناء ابراهيم عبد الهادي1077610210783

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1987-01-05حمص04150009017اميرهرماء نظير درويش1077710210784

التقاني 

الصناعي

جرارات وأليات 

زراعية

1871معلم حرفةوزارة التربيةنعمال64.2420070

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-24حمص04010158916مالكدوينا عدنان الطرشه1077810210785

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-04حمص04040015283هيفاءسناء محمود محمد1077910210786

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةالال274.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-04-17حمص04060006621هاللهمريم عبد الكريم خزامي1078010210787

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل262محاسب مواد

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1280.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-12حمص04030060824رحاب مسعودايه رامز االبراهيم1078110210788

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ابتسام احمد حاج ابراهيم 1078210210789

عرعور

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال261.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-09حلب02010030083خدوج

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-12حمص04140003667فضهاليزا سليمان حسن1078310210790

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2399.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19حماه05050061889هندطالب محمد مطر1078410210791

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-21حمص04120057956سعادلبيبه محمد حسني كردي1078510210792

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03حماه05030015372ميساءبتول أحمد المنصور1078610210793

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1536.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-04حمص04020012967سهامبتول ابراهيم عصوره1078710210794

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2088.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04180019783شفاءبيان ممدوح يحيى1078810210795

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

22محاسب

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2153.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010435276سوزانرزان هيثم المصري1078910210796

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-28حمص04080023090نجديةنسرين هاشم االسماعيل1079010210797
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حمص04170084145هندمهدي عدنان فرزات1079110210798

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2112.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-25حمص04030021895صفاءرؤى جودت حمره1079210210799

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-01-01حمص04180057180ريمبتول محمد دله1079310210800

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال73.4520190محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة28

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-06حمص04010412962سميرهسها محمد الديب1079410210801

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص12110020604ميادهرزان خالد العمارين1079510210802

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-03-04حمص04050030308اعتدالسونيا جمال طيبا1079610210803

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال73.7520200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20حمص04170071891فوزيهغدير خالد عبد الباري1079710210804
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1920.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-07طرطوس10170017769هيامرزان محمد مجر1079810210805

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-22الالذقية06120030007سمرهاريج كميل سعود1079910210806

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1808.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-26حمص04170043506هيامبيان أحمد الحيده1080010210807

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-23حمص04010129323شهيدةنتاليا غسان الحسن1080110210808

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020043أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-30حمص04010014577سلمىعبد الكريم محمود ابراهيم1080210210809
المعهد معهد2000-02-02حمص04010774197سحررهف غياث حمو1080310210810

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال75.3020200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 8مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال20889.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04170071600فوزيهخوله خالد عبد الباري1080410210812
وزارة االقتصاد الال128.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20حمص04010615393حياتابمان شريف اسماعيل1080510210813

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-19حمص04010743001هيامليالي يوسف القحف1080610210814
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-19حمص04010386888فاطمهعبير حيدر علي1080710210815

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الموارد الال174.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-05حمص04040006842هندنور بطرس صليبي1080810210816

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1992-06-16حمص04010285549فاتنآالء نادر حديد1080910210817

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال67.3320180مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة124كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04130013649لورندهفيوليت ديب حنا1081010210818
أيمن فيصل آل ناصيف 1081110210819

النعيمي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-11حمص04170072035خداج

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2155.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-14حمص04010120935سنيهنغم بسام مريعبي1081210210820

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال117.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-20الالذقية06010323467حياةسوزان شريف اسماعيل1081310210821

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04190048637وفاءأريج حسين فانوس1081410210822

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 237كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-04-05حمص04010379278مريم الحورانيسناء محي الدين رزوق1081510210823

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2028.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-09حمص04010422242غادهرند موفق بدور1081610210824

والبحث العلمي

وزارة الموارد 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال1794.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-26حمص04180062690هويدهريم محمد الشحود1081710210825

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1989-06-01حمص04120055575فايزه عليويوالء نايف شقوف1081810210826

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة الال65.5420110

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04060026681مفيدهدعاء حسن المرعي1081910210827
وزارة التجارة 1075عامل مهنيوزارة الكهرباءالال245.0020045ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-08-06حمص04170018917نعيمةباسم خضر السليمان1082010210828

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 1019فني ميكانيك

والثروة المعدنية

1022فني ميكانيك
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-15حمص04010972046غادهمي موفق بدور1082110210829

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-15طرطوس04060026658مفيدهوالء حسن المرعي1082210210830
وزارة الشؤون الال1495.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-16حماه05050151482ازدهارايه بسام الجردي1082310210831

االجتماعية والعمل

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال179.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010775938فاطمةعبد الرحمن عاشق حمو1082410210832

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2562.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-15حمص04010422225غادةرهف موفق بدور1082510210833

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال137.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-03-03حمص04010585051بسيمهآمنه عبد العزيز عوده1082610210834

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1985-07-19حمص04170031844سهامقصي عبدالرزاق عبيد1082710210835

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال62.9920074إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

وزارة االقتصاد 84عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

وزارة التجارة الال311.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-31حمص04010749602فادياحسناء ريتشارد ابراهيم1082810210836

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

المعهد معهد1999-01-01حمص04010898936هدىالنا راجح مياسه1082910210837

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال67.2720180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1705.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-09حمص04060017885ريادارين عيسى قاسم1083010210838

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1984-06-07حمص04130035416ابتسام احمدلؤي منهل سليم1083110210839

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال69.8520078المساحة

المعدنية

مساعد فني وزارة النقل37فني

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

وزارة االتصاالت الال199.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-08حمص04030035993ندى البشالويورد شان علي البشالوي1083210210840

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1992-12-15حماه05150083363جبيرةيوسف يحيى مصطفى1083310210841

التقاني 

الصحي

338مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.2920150صيدلة

وزارة االتصاالت الال1936.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04140045579حياةمرح ثابت محمد1083410210842

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

240كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حمص04050034559عفافحنان غازي الدرويش1083510210843
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-13الالذقية06200005884رغداءسمية ساجر صالح1083610210844
1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال275.0020000كهرباءثانوية صناعةثانوية1981-03-29طرطوس10010006249ميله المحمدرنا محمد االحمد1083710210845

المعهد معهد1994-03-06حمص04190047579هيامنبيل سمير قاسم1083810210846

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط 1888معلم حرفةوزارة التربيةالال66.3920150

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-08حمص04080031450بدرهمحمد عمر عرفات1083910210847
وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2028.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04011017502شذاآالء كنعان سفور1084010210848

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2509.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-24حمص04011127155روالشعبانغزل خليل محمد1084110210849

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2591.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04011127156روالتيماء خليل محمد1084210210850

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1596.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010456119مهاميار عبد الناصر جحواني1084310210851

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-08حمص04010437851نسيمةهبة هللا فواز االبراهيم1084410210852

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2468.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04110015165هنانور الهدى محمد الزين1084510210853

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال299.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-10حمص04190064644هاللهمها منير جابر1084610210854

الداخلية وحماية 

المستهلك

313أمين صندوقوزارة الصناعة257بائع

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020122أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-14حمص04060019700رويدهعالء يونس المحمد1084710210855
وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1508.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04010437817نسيمهلوتس فواز ابراهيم1084810210856

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2480.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-02-20حمص04030054877حليمهخديجه محمد المصري1084910210857

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

المعهد معهد1998-03-31حمص04050033359غادهعلي هيثم المحمد1085010210858

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.3120182بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة النفط والثروة الال2302.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15حمص04030048711آمنهرقيه محمد عقيل1085110210859

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1868.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-17حمص04020017998اتحادوعد محمد الخليل1085210210860

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

التدفئة ثانوية صناعةثانوية1980-01-10حمص04010003112مريمفادي يوسف الخضر1085310210861

والتمديدات

عامل وقاد ومراجل وزارة الصناعةالال311.0019970

بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

332عامل مقشطةوزارة الصناعة271فني ميكانيك
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وزارة االتصاالت الال1940.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حمص04180016495هندصفاء محمد خير نيزانازي1085410210862

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال347.0019991نجارةثانوية صناعةثانوية1981-01-02حماه05170020216سليمهوسيم احمد ناصر1085510210863

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة270فني لف محركات

محطة الديزل

وزارة التجارة 330

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2450.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10حمص05050031523درزيههديل حسن العلي1085610210864

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال124.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-28حمص04010070900سخيهرانيا شعبان الصالح1085710210865

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد نعمال1419.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حماه05090017512احتفالمخلص طالل الرمضان1085810210866

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2351.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-05الالذقية06200077661ميهادامنه حسين سعود1085910210867

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون النعم1528.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-07-03حمص04010202694رندهلجين زهير االبراهيم1086010210868

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-25حمص04010187977شاميهنرمين ابراهيم العيسى1086110210869

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2313.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-18حمص04010537383فلايرياسمين عماد عواد1086210210870
- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال255.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1988-06-15حمص04030054881بدريه شموطخديجه عبد هللا المصري1086310210871

إصالحات عامة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء325

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1869.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-29حمص04010030575سوزان سليكهبه محمد المصري1086410210872

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-01-01حمص04120073974وهيبهنور يوسف عبدالرحمن1086510210873

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة الال71.3520130

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-01حمص04010189883امالصبا برهان ابراهيم1086610210874

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد نعمال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-11حمص04010758021مراسلمرام محي الدين جعفر1086710210875

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1979-01-02حمص04010186076هالهسمر رضا الخليل1086810210876

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال65.5420010محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

المعهد معهد1987-07-01حلب04060001719الناهبه عثمان صوبس1086910210877

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال74.9620110

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-10حمص04010424810ثريااحالم حسن الرضوان1087010210878

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-14حمص04010402882حميدهسميره ابراهيم الجاني1087110210879
وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1667.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-16حمص04140045729ميرفتنور احمد احمد1087210210880

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10حمص04030027695مديرهبشرى احمد فاضل1087310210881

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال146.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-10-01حمص04010402896حميدهايمان ابراهيم الجاني1087410210882

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال3186.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1994-01-01حمص04010374806قمرعمار بشار شميس1087510210883

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 268فني طحن

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 270فني لف محركات

العامة واإلسكان

مدرب طاقة 

شمسية

1035

المعهد معهد1994-12-18حمص04140048612فداءحال ازدشير حسين1087610210884

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال61.5020210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04230023729سهامصبا ناصر بدران1087710210885
وزارة االقتصاد الال150.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-10حمص04010431272زغبهفاطمه عوض الشعبان1087810210886

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي نعمال127.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-22حمص04030050160نهادراميا نظير العمر1087910210887

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-24حمص04010402906حميدههيفاء ابراهيم الجاني1088010210888

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-10حمص04030038123عتابورده بدر الحسن1088110210889

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04050000118جميلهمرح شوكات العلي1088210210890

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-14حمص04010349096رسيمانسرين خليل احمد1088310210891
وزارة التجارة الال323.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-28حمص04130061678هياماحالم غسان عباس1088410210892

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التعليم العالي الال2317.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-25حمص04010878664نديدهغنى محمد وائل السباعي1088510210893

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال198.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-29حمص04010416606ايمانآيه عزام الدروبي1088610210894

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حمص04080036559سحردارين منذر الشمالي1088710210895

والبحث العلمي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2264.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01حمص04080008890عزيزهعتاب علي الصالح1088810210896

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3556.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2004-02-02حمص04010704764شيرازرغد وائل عواد1088910210897

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة التعليم العالي الال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15حمص04010303975غازيهزينب خضر امين1089010210898

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1419.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-24حمص04030032685ليناهبه محمد بدور1089110210899

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حمص04010015978نعيمهلما منيف العباس1089210210900
وزارة التعليم العالي الال176.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04190120237نجاحمنار نعيم عطيه1089310210901

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-26حمص04080001277هناءجهان محسن الحوراني1089410210902

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

بشرى عبد الباسط 1089510210903

الحجازي

وزارة االقتصاد الال1478.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04070000112اسماء سلوم

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

316عامل تقطيروزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال129.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-12حمص04030043956وجيهه ضرغامعفراء خضر المرعي1089610210904

والبحث العلمي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال105.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-07-20حمص04010023804نعيمهريم علي نيساني1089710210905

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1574.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25حمص04010786195فداءشهد محمد الحيدر1089810210906

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال351.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-06-06حمص04220068036فتحيهنور محمد الرحمون1089910210907

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المعهد معهد1977-03-30حمص04080014290منيرهسكينه فهمي الخضر1090010210908

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال63.9119970تقنيات إلكترونية

المعهد معهد1984-01-09حماه05170016580هيامنجوى محمود االسطى1090110210909

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.3220030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال2622.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04170080825خالديةمحمد احمد الراشد1090210210910

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

وزارة التجارة نعمال3186.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-11-15حمص04120083629جميلهحنان محمد فياض1090310210911

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة التعليم العالي الال2099.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-04حمص04060006563نواظرجانيت سالم االسعد1090410210912

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2365.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04011016749ربانورهان حسين حمدان1090510210913

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1990-04-28حماه05010293054منيفهثائر نواف االحمد1090610210914

التقاني 

الهندسي

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.8020128إنشاءات عامة

ثانوية ثانوية1979-09-03حمص04190026524جمولعماد محمد خضر عمار1090710210915

زراعية

وزارة التجارة الال778.0019980ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-02حمص04220044991نعيمهريم محمد جنيدي1090810210916
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24حمص04190103645سميرةسومر موسى ايوب1090910210917
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1960.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-17حمص04140045975ضحوهكنان حسان درويش1091010210918

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1998-11-01حمص04220064400لها سالمهشمسه عناد الخضر1091110210919

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.9420200صيدلة

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال281.0019870كهرباءثانوية صناعةثانوية1967-02-01حمص04020018440رسميههيام محمود فارس1091210210920

إصالحات عامة

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء325

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10حماه05050156441وجيهةمحمد حسن العلي حبيب1091310210921
وزارة النفط والثروة الال2466.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حمص04010806582اميرهجمانه محمد السليمان1091410210922

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2247.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-06حمص04220069872عبيرشذى نبهان الليمون1091510210923

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2390.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15حمص04010391176مريممروه نضال االبراهيم1091610210924

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01حمص06090044666صديقهفدوى محسن عيسى1091710210925
وزارة االدارة الال2725.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-13حمص04150013815دوهاسندى منير الحسن1091810210926

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2596.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-15حمص04030030569عنوداريج احمد الخضر1091910210927

والتقانة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-10حمص04010077263ثمرهعبير حسن الهمه1092010210928

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-14حمص04010271946فريزهصفاء برهان محمود1092110210929
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120088915ليناريناتا عدنان الحاصودي1092210210930

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-06حمص04140045344غادهشريف محسن دياب1092310210931

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1672.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-27حمص04010716513فتحيهغدير راتب مندو1092410210932

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1995-02-15حمص04040021771اماثلسهر بسيم العلي1092510210933

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1894معلم حرفةوزارة التربية1895معلم حرفةوزارة التربيةالال71.0920150تقنيات كهربائية

بشرى علي السالمه 1092610210934

النقري

وزارة االدارة الال3688.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-03حمص04080033354ليديا

المحلية والبيئة

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-12حمص04170081428فاطمةآالء سليمان الشمسي1092710210935

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-11ريف دمشق03040032178مديرهنده حكمت كفا1092810210936

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال1461.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-21حمص04040033911لمىدلع سيف الموسى1092910210937

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال143.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-06-24حمص04220010034حميدةهال احمد الياسين1093010210938

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-13حمص04030001731منيرهمرح حمزه ديوب1093110210939
المعهد معهد2001-01-25حمص04140033002رحاب عبودفاتن عاصم احمد1093210210940

التقاني 

الصناعي

1883معلم حرفةوزارة التربية1885معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال61.2020210تحكم آلي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2857.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04060008538عفافميرنا احمد االحمد1093310210941
وزارة االتصاالت الال2263.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04010153619فطيمروان محمد الدريعي1093410210942

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-22حمص04230015577تغاريدحنان فجر الديب1093510210943
وزارة التجارة الال441.0019910ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-09-02حمص04220034526خدوجمريم خضر نوح1093610210944

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة التعليم العالي الال2031.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-07حمص04040025924نادياريم محمد نجم1093710210946

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االدارة النعم116.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04150018920عواطفجلنار عادل حسن1093810210947

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة23محاسب

ثانوية ثانوية1983-03-18حمص04220060852مدينهصبا يوسف األحمد1093910210948

زراعية

وزارة التجارة الال706.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1988-01-01حمص04010042978فاتنمطيع طالل شاغوري1094010210949

التقاني 

الصناعي

عامل ورشة وزارة الصناعةالال73.9620096تصنيع ميكانيكي

الفارزات

وزارة التجارة 338

الداخلية وحماية 

المستهلك

501مساعد فنيوزارة الدفاع255فني ميكانيك

وزارة التجارة 1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2746.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-21حمص04150020453وصالفاطمه سلمان حمدان1094110210950

الداخلية وحماية 

المستهلك

1018فني كهرباء

ثانوية ثانوية1978-04-18حمص13010150255سلوىمجد فؤاد السماره1094210210951

زراعية

وزارة التجارة الال832.0019960ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال348.0019950ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-17حمص04120113568فهميهعزيزه علي سنكري1094310210952

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة االدارة 261

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حمص04220059394زميلياسالم يوسف التالوي1094410210953
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-22حمص04010408386نومههيفاء سليمان الجاني1094510210954

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2594.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-17حمص04060011021فادياماهر اسد العواد1094610210955

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1921.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15حمص04030036839سهيلهبنان علي أحمد السليمان1094710210956

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال246.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-06حمص04010943656وصفيهشاديه علي الصفتلي1094810210957

المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقل99

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة الشؤون الال1638.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-11حمص04060028935منىامل طالب يوسف1094910210958

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2424.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-18حماه04010837376لبنه معالغاده محمد المصطفى1095010210959

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1994-04-10حمص04110016558ريه الدحوسعاد محمد الحجاج1095110210960

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال63.9620180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

أجهزة قياس ثانوية صناعةثانوية1988-01-02حمص04020056310هدىعامر عبدالنافع العكش1095210210961

وتحكم

أمين مستودع وزارة الصناعةالال291.0020051

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة الشؤون الال1982.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-25حمص04011147776ميادهراما محسن اليوسف1095310210962

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة االتصاالت الال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-09الالذقية06110022975كلثومرانيا محمد محمد1095410210963

والتقانة

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1992-01-30حمص04040024448سلماخضر محمد قاسم1095510210964

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1895معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8020138تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10حمص04050030470جهينهميس ابراهيم الحسن1095610210965

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال2677.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-12حماه05150118070هيامسهير ياسر حسن1095710210966

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة260مدقق

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2209.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010748360ابتساملما سليمان االسماعيل1095810210967

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2079.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-13حمص04040025932مهديهعبير هاشم نجم1095910210968

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة النفط والثروة الال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18حمص04010556608سمرليلى محمد عيد1096010210969

المعدنية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1705.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04080027911حوريهآالء عبد الكريم السكماني1096110210970

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1602.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حمص04220052100علياصبا حاتم الديوب1096210210971

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حمص04220031991نفال الشعبانغيداء محمد الشعبان1096310210972

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-03حمص04010839493داللدعاء محمد زيود1096410210973

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حمص04080003520اسمهانابتسام بدر ملحم1096510210974
وزارة االقتصاد الال2024.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-10حمص04170027352سميرهزهره جمال حمدان1096610210975

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1689.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04010210131حوريهربا خضير العوض1096710210976
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-19حمص04140046916فاديهديمه علي سليمان1096810210977

والتجارة الخارجية

128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3209.0020160تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1999-01-01حمص04030079147ربوعهارون يعرب الريحاني1096910210978

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

وزارة االتصاالت 231كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-07حمص04170014879مرفةباسكال أصف الجمالي1097010210979

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1496.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-14حمص04010391288املوصال محمد المعروف1097110210980

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10حماه04060031771ندىشذا نظير ابراهيم1097210210981

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الموارد الال104.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-25حمص04190054550نوالنيرمين نصر الجابر1097310210982

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1546

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال1480.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170025285ساميه الفارسبراءه محسن الفارس1097410210983

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1547

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 22محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1775.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010374998امنهانعام عبد الحليم االبراهيم1097510210984

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1993-07-28طرطوس10170022562سعادرائد جهاد يونس1097610210985

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.5920138مخابر

دوجانا يوسف وسوف 1097710210986

أسعد

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-28حمص04040010314ندوى

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1519.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-11حماه04010245063شاديهمايا يوسف الصالح1097810210987

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1475.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08حمص04150028677عبيرهاجر علي السالمه1097910210988

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1617.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-19حمص05170040605فوزيه منصورميس الريم ماهر عساف1098010210989

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01حمص04010393348خدوجمؤمنه محمود بايزيد1098110210990

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1203.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-20حمص04150031472سميرةمرام يوسف عز الدين1098210210991

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-08حمص04180014795حسنهفاطمة محمد الجمعه1098310210992
وزارة االتصاالت الال2459.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120079169مريممرح اسعد حسن1098410210993

والتقانة

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة الشؤون الال2028.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-09حمص04010769708هناء اليوسفمايا فاضل شنق1098510210994

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال1455.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05طرطوس10160099059ودادمايا منهل ابراهيم1098610210995

والتقانة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2278.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04010408314الهامرنيم بدر االبراهيم1098710210996

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1547.0020190علميثانوية عامةثانوية1998-07-25حمص04090004018فاطمه المحمدأماني ادريس الشحود1098810210997

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال149.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-28حمص04220003893ناهينبيل يوسف المحمود1098910210998

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-17حمص04040022840محاسنامل نوري محمد1099010210999

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

241كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-08حمص04080024121ميلواصاله حسين معروف1099110211000
349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2153.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04030079564هندرسميه عبد الكريم الحمود1099210211001
وزارة االدارة الال3860.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-30حمص04010395126فلايرأيهم حسن العسس1099310211002

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد1991-04-07حمص04010966876سميهبنان فخر الدين العبد هللا1099410211003

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال79.9920140إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1220.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-30حماه05150064928نجاحمجد علي علي1099510211004

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04220071668حاجهشذى احمد الخضري1099610211005

والبحث العلمي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-26حمص04150014236جميلهراميه محمد خضور1099710211006
وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2101.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04130042705افتخارزينب وصفي عيسى1099810211007

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

زينب اسماعيل عبد 1099910211008

اللطيف

وزارة التعليم العالي الال115.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حمص04030003684وفاء

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت نعمال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04030024492صباحاروى طالل ايوب1100010211009

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال237.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-05-06حمص04060022724عائدهسماره اسد السلوم1100110211010

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2051.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-20حمص04190035540ميساءسعاد مصطفى الجاعور1100210211011

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29حمص04060003989منيرهنور فيصل ديوب1100310211012

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1992-01-06حمص04010537928انتصارمروه مروان ديبه1100410211013

التقاني 

الصناعي

1872معلم حرفةوزارة التربيةالال82.5220110تقنيات إلكترونية

سناء محمد بشار عبد 1100510211014

الصمد

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04011192211ريما سلطان

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-27حمص04220065364وصالميرنا محمد العجوز1100610211015

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04140017040محاسن سلومربا ميسر ابراهيم1100710211016

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01حمص04200024513شهيدهريمه احمد الشاهين1100810211017

والتجارة الخارجية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-16حمص04140040177اميرهالرا خضر سلوم1100910211018

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1801.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-08حمص04010433498ناديارابيه حسين القاسم1101010211019

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-10حمص04010011539نعيمة المحمدلينا علي المحمد1101110211020

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1669.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-13حمص04010302880سوسنمروه حافظ سفور1101210211021

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-21حماه05190003282سعادسمر انيس اسعد1101310211022

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الموارد الال155.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-03-06حماه05190003280سعادمريم انيس اسعد1101410211023

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-20حمص04010460060ابتسام حسينرشا احمد السكاف1101510211024

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-19حمص04120036018سونياامل سليمان خليل1101610211025

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 313أمين صندوقوزارة الصناعةالال265.0019890ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1970-03-20حمص04220053141جنوهعاهد محمد علي سالمه1101710211026

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال115.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-05-02حماه05030026703سعادهناء سلطان الحسن1101810211027

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2515.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-16حمص04060011009فاديامرح اسد العواد1101910211028

االجتماعية والعمل

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2206.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حمص04010142079عجمريا محمد الخضر1102010211029
وزارة االتصاالت الال181.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-15حمص04020001406فتاةشريهان نبيه خنسه1102110211030

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص09010055885نجاححال ياسين عبود1102210211031

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال165.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-08حمص04040025320فوزيهميساء عزيز سليم1102310211032

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال174.0020094علميثانوية عامةثانوية1990-05-13حمص04020079914حليمهطارق عبد هللا المصطفى1102410211033
وزارة التجارة الال2393.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-06حمص04010874152ندىفتاه محمد عماد عباره1102510211034

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء260مدقق

المعهد معهد1976-05-09حمص04130040085فهيدهيسرى خليل حبابه1102610211035

التقاني الطبي

وزارة النفط والثروة الال61.2219970تمريض

المعدنية

36فني تمريض

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-23حمص04150034541حياةريتا محمد مسعود1102710211036
499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال133.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-16حماه05170042134فوزيهمرح عبدو العلي1102810211037
المعهد معهد1982-12-19حمص04030031293ازدهار الوعريعلي خضر خلوف1102910211038

التقاني 

الصناعي

1904معلم حرفةوزارة التربية1903معلم حرفةوزارة التربية1905معلم حرفةوزارة التربيةالال62.7420035خراطة وتسوية

وزارة االقتصاد الال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04010271126نجوىنادين محمد االبراهيم1103010211039

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد الال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-14حمص04010877637نجوىشيرين محمد االبراهيم1103110211040

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05حماه04140005527فضهمرح رفعت محفوض1103210211041
المعهد معهد1991-01-21حمص04190000189سوسن الزهوريمحمود احسان الزهوري1103310211042

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة النعم67.09201210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

عامل لف وزارة الصناعة337

المحركات

335

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2491.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-14حمص04120026678فتاةغنوه طالل جنعير1103410211043

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2518.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030061025فاديهياره يوسف الصالح1103510211044

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-25حماه05170040354هيام سلمانمريم محمود سليمان1103610211045

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-16حماه05170028801ابتسامهنادي ابراهيم محمود1103710211046

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-19حمص04200070315سكينهبدور محمد قزعل1103810211047
وزارة االقتصاد الال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-30حمص04030007461كهربوفاء علي الحامض1103910211048

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال230.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-16حمص04010760531مريمرنا حيدر الحيدر1104010211049

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

262محاسب مواد

المعهد معهد1996-01-12حمص04010529471رويدههيا عبدالمسيح عبود1104110211050

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال86.9020150بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

نور الهدى عبد هللا العبد 1104210211051

هللا

وزارة النفط 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-01حمص04200048632امل

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1979-07-01حمص04140038854حوريهرندا سعيد وسوف1104310211052

زراعية

وزارة التجارة الال751.0019990ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-30حمص04010836567جمانهلودي جورج عطيه1104410211053
وزارة االتصاالت الال2267.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص04010744536نهادعال علي الجندي1104510211054

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1991-01-05حمص04010925177رسميهنوار فياض روميه1104610211055

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.5120110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-20حمص04120036604فوزيههبا محمد عماد1104710211056

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2307.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-15طرطوس10160165106خديجهديما بدر االحمد1104810211057
وزارة الشؤون الال157.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-04-13حمص04230003626عزيزهسناء علي االسمر1104910211058

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

عامل مهني وزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2715.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-09-02حمص04140014038ايلينسارة زكريا عباس1105010211059

درجة أولى

عامل فني وزارة النقل1076

كهربائي

311

وزارة الموارد الال3503.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1998-03-21حمص04060024351لطيفه الحمداناريج خليل الجاني1105110211060

المائية

وزارة الموارد 1549مراقب ورشة صيانة

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1550

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1551

وزارة التعليم 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1819.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-24حمص04170034240سعادأميرة أحمد الطقس1105210211061

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2507.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-04-10حمص04150007978هيفاءلؤي علي خضر1105310211062
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1991-01-28حمص04030002186ايفونأوس امين عمران1105410211063

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال66.9120130تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1881معلم حرفةوزارة التربية1034مدرب تكييف

محمد باقر عبد المعين 1105510211064

الديب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020035أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-01حمص04010114023حنان

المعهد معهد1999-06-15حمص04150024702عفاف حسينريانا اديب صالح1105610211065

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1902معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال61.9320210تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2228.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-10-02حماه05050140355بارجيت محرززينب صالح الكنجو1105710211066

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3003.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-09-26حمص04150025537عيدهمهند حسن حسين1105810211067

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء269فني كهرباء

وزارة التجارة الال216.0020021ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1981-07-18حمص04230022814أميرهنضال محمد األحمد1105910211068

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

عامل تسوية وزارة الصناعة277

وخراطة

334

وزارة االقتصاد الال159.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15حمص04030011420وفاءحسن غازي االبراهيم1106010211069

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حمص04120110009نهالميسون سعيد عياش1106110211070

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2417.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04090011548وداددعاء عوض نجلة1106210211071

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1429.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-29حمص04030059527رجاءحسن موفق محمد1106310211072

والتقانة

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد1997-01-28حمص04040018468ملكهسليمان لؤي سلمان1106410211073

التقاني 

الهندسي

وزارة النفط والثروة الال67.1220172المساحة

المعدنية

مساعد وزارة النقل37فني

فني /مهندس

طبوغرافي

وزارة التعليم 314

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص04090011516ودادرجاء عوض نجلة1106510211074

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2183.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-24الحسكة08010020097رويدهجمانه نصر الرجب1106610211075

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال332.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-04-10حمص04170079765ريامرهف محمد خير السالم1106710211076

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حلب02040516615ودادفاطمة محمد صافي1106810211077

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-25حمص04030023855فاطمهمنير حامد عبده1106910211078
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2435.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21حمص04230000014سميرههبه يوسف جمال1107010211079
وزارة االقتصاد الال2487.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-11حمص04010389204نشيدهايمان عبد الكريم اليوسف1107110211080

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1873.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-19حمص04080022565رامياوئام سامي الديب1107210211081

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1813.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-06-18الالذقية06010287177هيفاءغادة خالد علي ديب1107310211082

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-18حمص04020079350فاطمهزكريا عبد المعطي بكور1107410211083
وزارة االقتصاد الال1716.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-16طرطوس10160031205جميلهمرح يونس القاضي1107510211084

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-27حمص04010207239هيامرنيم يحيى االحمد1107610211085

المعدنية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-12حمص04030056471ريمابيان خالد بكداش1107710211086

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1445.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010767369هيفاءمروه محمود الحواري1107810211087

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2349.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-10إدلب07030017952حسنةسحر عبد الرزاق الشعبان1107910211088

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2151.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-10-17الالذقية06200066402منىعلي بالل عيوش1108010211089

المحلية والبيئة

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية9جندي إطفاء

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2033.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04140055965غفرانكنده نزار علي1108110211090

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1659.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01حمص04180029634هندياسمين محمد خير جاموس1108210211091

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1890.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-05حمص04180047586عواطفرسميه عبد الحكيم االحدب1108310211092

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1997-07-01حمص04120096491نوما حبيبيارا محمد عياش1108410211093

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.7820170طب طوارئ
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-01-01حمص04180079206حوريه االحدبايات عبد الحكيم االحدب1108510211094

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال70.0720150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04180047557صبحيهحليمه زكريا االحدب1108610211095
وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1231.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010960113كارالعائشه احمد بيرقدار1108710211096

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1992-02-01حمص04180050312حوريه االحدبخديجه عبد الحكيم االحدب1108810211097

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.1620160

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

ثانوية تقنيات ثانوية1999-07-14حمص04150023622الهامسليمان عيسى الحسن1108910211098

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2708.0020170

المحلية والبيئة

أمين مستودع وزارة الصناعة1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المشغل 

الميكانيكي

321

المعهد معهد1997-01-29حمص04010333955رندهآيه عزالدين التالوي1109010211099

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة الشؤون الال69.2220180

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 65منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 8مساعد فني

والتجارة الخارجية

فني بشعبة 

الصيانة 

والتجهيزات

126

وزارة االتصاالت الال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حمص04120024916روسيهبشرى سالم صوفان1109110211100

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-10حمص04190035604يمنىديما عبد الخالق الجاعور1109210211101

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-02حمص04020014547زهرهبتول محمود كاظم1109310211102

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10حمص04140000296نادياهبه حاتم هرموش1109410211103

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-24حماه05150032802أملالمقداد محمد درداري1109510211104
وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2419.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-24حمص04080009453خديجهمريم فواز الغريب1109610211105

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04140041160كوثرنبال نصر محسن1109710211106
وزارة التعليم العالي الال133.0020080علميثانوية عامةثانوية1987-06-15حماه05180027896نديمهفاطمه ياسين اسماعيل1109810211107

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 317عامل تخميروزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3025.0020192كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-03حمص04010568122انتصاريعقوب احمد الحسن1109910211108

إصالحات عامة

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد1987-08-05حماه05010065240فاطمهمايا محسن المحمود1110010211109

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال65.6020110إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال239.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04220034656شهيرهمرح جمال البارودي1110110211110

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال243.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-23حمص04010037422ملكهعبدهللا حسين العبدهللا1110210211111
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-24حمص04230014095سمرحسن عدنان الجهني1110310211112
وزارة االدارة الال1944.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-01حمص04010582166امونهبه فيصل خضر1110410211113

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1988-01-01طرطوس10230002995وجيههراما مشهور خاكي1110510211114

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.8720080

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال2057.0020130علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010011195غادهأمل نضال صبح1110610211115

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال1480.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-16حمص04120073131لوسيانرغد خضر قليشه1110710211116

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1548

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال153.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-06حمص04140014399نداءرانيا احمد رباحي1110810211117
233كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04120062683ابتسامرهف علي بدره1110910211118
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1892.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04150026159هندهديل علي ابراهيم1111010211119

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07حمص04230020894هناءحسام احمد شعبان1111110211120

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2344.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-01حمص04010393592سميراسفيره محمد سلوم1111210211121

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-20حمص04020025300نعيمهمنال مصطفى الجروه1111310211122

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1663.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04011173625ايفلينامجد محسن االبراهيم1111410211123
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-02-11حمص04030056130وصاليوسف احمد رضوان1111510211124

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة نعمال73.6120180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة1902معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال135.0019890علميثانوية عامةثانوية1965-05-20حمص04040026728نزههعفاف منصور حسن1111610211125

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1414.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-06حمص04010972163رضيهفايز نايف االسعد1111710211126
230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-01حمص04040003834إنتصارحسام بهجت خضور1111810211127
وزارة التعليم العالي الال1823.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حمص04140009840رويدهراما سمير عيسى1111910211128

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2264.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04010792427شمسهريما يحيى غنوم1112010211129

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال1544.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-16حمص04010151819لوراحكم رضوان الحميدي1112110211130

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2022.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-08حمص04011097335ودادناريمان عدنان العلي1112210211131

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2546.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-10حمص04040000998هياممنى راتب طالب1112310211132

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

عبد الرحمن محمود 1112410211133

الحالق

وزارة االدارة الال171.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-02-01حمص04230003169سعاد

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10حمص04120143654رامياامنه حسن الكردي1112510211134
وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال129.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-01حماه05170049997ثمانيهكنوز ناصر خليل1112610211135

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

242كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال2300.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-15حمص04050021324كتيبهنهى علي حسن1112710211136
وزارة الشؤون الال2464.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-10حمص04190001504ملكامل محمد الزهوري1112810211137

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2389.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-05حمص04150009045نهاأيوب مالك طالب1112910211138

وزارة النفط والثروة الال1424.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-31حمص04010019229سعادحنين احمد الخضور1113010211139

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01حمص04140002511خيريهرنده عبدو سليمان1113110211140
وزارة التعليم العالي نعمال2233.0020160علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04140029735اميره عبودعال ابراهيم صالح1113210211141

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1580.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-01حمص04010428442رنيمماري محمد سليم1113310211142

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2000-04-15حمص04140017131ندى فياضساره محمد فياض1113410211143

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال68.3620200

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1771.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-06حمص04011096758رندههند حسن عنوش1113510211144

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة نعمال259.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-10حمص04140015044جهيدهلينا محمد ناصر1113610211145

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

311

وزارة الشؤون الال2255.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04010688770أملآالء خالد دبدوب1113710211146

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-06-18حمص04010169351سهامياسمين حسن الحسن1113810211147

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.0720210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة النفط 237كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01حمص04190011545نزهههيام بدر عتر1113910211148

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-20حماه05170037066فتحيههديل ميمون ناصر1114010211149

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال164.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-18حماه05170043900شفيقهوئام علي بوالد1114110211150

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال166.0020020علميثانوية عامةثانوية1982-09-10حمص04080011238جميلهريم عبدو عوده1114210211151

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

أمين مستودع وزارة الصناعةالال244.0020060الكترونثانوية صناعةثانوية1988-04-01حمص04060017792رمزيهمها محمد المنصور1114310211152

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1558

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال139.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-03حمص04040022989عزيزهعلي محمود حامد احمد1114410211153

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الموارد الال2665.0020142علميثانوية عامةثانوية1997-01-31حمص04010020789سوريايعرب مهدي جلول1114510211154

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال1607.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-15حمص04190127544هيامروال محمد بدر العتر1114610211155

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2247.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-10حمص04010517942نجاهرفاه كاسر مخلوف1114710211156

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب
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وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2424.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01حمص04120087513اميرهلينا علي الصبح1114810211157

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2486.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-15حمص04030028631خديجهمي علي اليونس1114910211158

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1753.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-25حمص04010127009جرجيتفاتن سهيل الحسن1115010211159

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1974-02-24حمص04120073809وجيهاجيهان بدر ناصر1115110211160
ثانوية تقنيات ثانوية2002-10-17حمص04010127024جرجيتنغم سهيل الحسن1115210211161

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3162.0020210

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

المعهد معهد2000-01-20حمص04040007146منيرهماريه عبدالرحمن سليمان1115310211162

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.9220210

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التجارة الال4039.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04120087560اميرهسناء علي الصبح1115410211163

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-23حمص04120092795نوريهرائد محمد عبد هللا1115510211164

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حمص04060023841نهادرؤى فواز العلي1115610211165

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1990-01-01درعا12010034220صبحيهبيان صالح ابو زريق1115710211166

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.6420100إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد الال1528.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-21حمص04220010488رانيه القنطارميس الريم مصطفى العاقل1115810211167

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04190013626سميحةفاتن رامز حداد1115910211168
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-21حمص04011030502منيفهباسل نزيه السكري1116010211169

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2263.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-31حمص04190109446فاطمهريم علي موسى1116110211170

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال162.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-03-10حمص04150006623منيرههيثم محمد عمران1116210211171

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 53قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-21حمص04190085810خيريهرجاء عيسى صطوف1116310211172

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال266.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-07-23حمص04010450201حنانديانا حبيب ابراهيم1116410211173

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة الشؤون الال2406.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-06حمص04140046908نارمانبتول اسماعيل سليمان1116510211174

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 27محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال2211.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-18حمص04190063319نشيدهسمر علي االحمد1116610211175

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1838.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04140013072فاطمهجورج محسن جمعه1116710211176

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة 21محاسب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-28حمص04040027139صباحهبه طارق ابراهيم1116810211177

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 235كاتب ضبطوزارة العدلالال2190.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25حمص04150007463ليلى الديبرهف نظير العلي1116910211178

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال133.0019950علميثانوية عامةثانوية1977-01-01حمص10160038619نبيههنجوى محمود احمد1117010211179

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04200012476اسراءاخالص جهاد العمر1117110211180
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10حمص04220041232سهاممنال خليل الخليل1117210211181

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 239كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-10حمص04170045759ثريارانيا بسام القصير1117310211182

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-08-09حمص04020052836فداء المحمدسوسن كاسر الحسن1117410211183

التقاني 

الصحي

1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.8820110صيدلة

وزارة الشؤون الال2609.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-16حماه05010542097ميادهروان منهل عقول1117510211184

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1345.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-25حمص04200012494إسراءمايا جهاد العمر1117610211185
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2378.0020148أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-05حمص04220049800عائدهماهر أحمد الكرع1117710211186

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2469.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-05الالذقية04010396602يمنميرنا كمال بالل1117810211187
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-25حمص04190045767نشيدهرحاب علي االحمد1117910211188

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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المعهد معهد1997-01-01حمص04040028831هويدهضحى عفيف خضور1118010211189

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدل1887معلم حرفةوزارة التربيةالال64.4820180

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-03حمص04010324184بديعهرانيا فريد القزق1118110211190

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2664.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-08حمص04010512842ميادةغزل حسن سعيد1118210211191

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال1389.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-05حمص04010436213نادياياسمين عمار القصاب1118310211192

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15حمص04030059397اماثلنور محمد العلي1118410211193

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال154.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-27حمص04020018302زكوه السلومعندليب يوسف سالم1118510211194

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3453.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-03-22حمص04010847938رندهرزان ناصر اسماعيل1118610211195

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

263أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-07حمص04030064805جوريهمنال شعبان االحمد1118710211196

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-15حمص04130032303منىميرنا نديم ابراهيم1118810211197

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2993.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حمص04010794585تغريدتسنيم حسام الحصني1118910211198

والتقانة

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-20حمص04060002912سالمنور نسيم الياس1119010211199

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-19حماه05150116356سميرةعبير تامر المحمود1119110211200
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال192.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-20حمص04140044084زين الداربشرى منيف ناصر1119210211201

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-26حمص04090011595تمامبثينة أحمد الشحود1119310211202

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد نعمال1942.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-08حمص04150017526منيرهمحسن محمد ديب1119410211203

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-14حمص04060029286ابتسامسوسن اسعد الجبيلي1119510211204
53قاطع فاتورةوزارة التربية52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1559.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120049777غنوه حسناليسار محمد البايكي1119610211205
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-16حمص04010114358عزيزهمريم سليمان خضور1119710211206
499كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20حمص04200024599شهيدهاسالم احمد الشاهين1119810211207
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-25حمص04140064514رئيفهعليا رجب محمد1119910211208
المعهد معهد2000-07-22إدلب07160134065هناديرنيم طالل عتيق1120010211209

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة الشؤون 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال71.2420210

االجتماعية والعمل

مصرف سورية 65منشئ رئيسي

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

المعهد معهد2000-02-29حمص04040016297انتصار سليمانميمون حسن طراف1120110211210

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال77.4820200

وزارة التعليم العالي الال1923.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04230049472سهيلهمحمد سطام الحماده1120210211211

والبحث العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال2055.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-20حمص04080009848رمساءرود منصور الديوب1120310211212

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التجارة الال274.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-01حمص04010204293سعادسلفانه محمد خليل1120410211213

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد 52قاطع فاتورةوزارة التربيةالال257.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-11حمص04010583828سوسنراما علي ضاهر1120510211214

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1654.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-28حمص04220008035نصرهرقيه محمد ابراهيم1120610211215
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1766.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-30القنيطرة14040070300سلوىناصر غسان بدر1120710211216

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-04حمص04140045017ندورهلجين محمد بالل1120810211217

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال2493.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-25حمص04010372498تركيه الخالدهشام محمود االسعد1120910211218

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-04حمص04140046932منامرح منتجب بالل1121010211219

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال120.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-10حمص04140030912خرمهنده شاكر سعد الدين1121110211220

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون نعمال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-24حماه05070029261اسعافايمان علي ابراهيم1121210211221

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1788.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010762026حسنههديل ايمن شعبان1121310211222

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

53قاطع فاتورةوزارة التربية1546

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-02حمص04010365459نوافلماري حسن سلوم1121410211223
المعهد معهد1989-11-11حمص04190076581نجاحمحمد احمد فارس1121510211224

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال63.7920120إدارة أعمال

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة التعليم 83عامل حاسب

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-02حمص04010067238سلمه سالمهخالد حسن سعده1121610211225

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-25دير الزور09010199812عديالحيدر كمال دبول1121710211226

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-07-01حمص04140021365منيفههال كاسر شعبان1121810211227

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1748.0020172علميثانوية عامةثانوية1998-06-01حمص04220061169مريمحسن علي ابراهيم1121910211228

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3448.0020162ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1998-10-10حمص04060009916بدريةمحمد سامي النجم1122010211229

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

327

وزارة الموارد الال210.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-03-14حمص14040030670افتكارروال نصوح مرزوق1122110211230

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

المعهد معهد1989-05-11حمص04060022378افتخارسوزان محمد لوخج1122210211231

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.3220110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07حمص04140048337كوثرمايا بسام المقدم1122310211232

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-25حمص04080010935نشأهنور ابراهيم الناصر1122410211233

والبحث العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد1980-01-07حمص04010578726حميدهمنال عبدو اسماعيل1122510211234

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربيةالال63.6719990تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2430.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-24حمص04010527285هيامفراس علي االحمد1122610211235

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وعد محمد مشهور 1122710211236

حصريه

وزارة التجارة الال265.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-01-09حمص04010857273اميه

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-01حمص04140015386جميلهمنى محمد رستم1122810211237

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2699.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-25حماه05050131585هوازنتغريد اسد ديب1122910211238

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1996-03-19حمص04220040931اسمهان عيسىدياال علي الخضر1123010211239

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال66.9420160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال142.0020090علميثانوية عامةثانوية1989-11-04حمص10050015883منىديانا عدنان مندراوي1123110211240

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال177.0020091علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04030070208كتيبهاحمد علي سعيد1123210211241

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-07حمص04140029354خضرههيام صالح صالح1123310211242

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2575.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-21حمص04010174029فاطمةآية عبد الكريم بالل1123410211243

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2066.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-06حمص04010589594ميساءمرح سامر الحمود1123510211244

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-26حمص04010122156سهيرمرح محمد البرابره1123610211245
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2242.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-24حمص04220041600سميرهبشرى فرج الصالح1123710211246
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-03حمص04010187209سميرهفاطمة عدنان الشحود1123810211247

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال179.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-17حمص04010568765اسعافديما بدر علي1123910211248

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال136.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-12-05حمص04050030673ثناءياسمين نزيه العلي1124010211249

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

17محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال2519.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-25حمص04010019632هالرنيم غيث البارودي1124110211250

والبحث العلمي

وزارة 52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2202.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-14حمص04010194442منىديانا فواز االحمد1124210211251

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة نعمال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030002848نعيمهماري علي عمران1124310211252

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال2368.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-26حمص04230047127سهامريم عدنان الكردي1124410211253

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال237.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-05حمص04200011851نجاحديانا حسين االحمد1124510211254
وزارة الموارد الال1424.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-05-17حمص04140025973سهىحسن علي علي1124610211255

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1546

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-03حمص04020018966عبيرهبه موسى عبود1124710211256

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

239كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-20حمص04040033555رائدهآيه علي معماري1124810211257
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1978.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-27حمص04020023232نديمةميس بدر االبراهيم1124910211258

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1561.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07حمص04030048272نجواوئام علي الحمدان1125010211259

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

ثانوية ثانوية1985-01-10حمص04010195741كتيبهراميه محي الدين ادريس1125110211260

زراعية

وزارة التجارة الال394.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-21حمص04180007272سوريهندى مصطفى الضحيك1125210211261
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال189.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-02-10الالذقية04020022996نديمهسناء بدر االبراهيم1125310211262

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-05حمص04010752441عائدهفليدا محرز درويش1125410211263
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة350مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1954.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15حمص04030061425سناءمرح رمضان اليوسف1125510211264

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2437.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-16حمص04020019653ملكةياسمين عباس الشعبان1125610211265

والتجارة الخارجية

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06حمص06110013161رجاءرزان تيسير شاهين1125710211266
وزارة االدارة الال214.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04130036591جهيناإيهاب عوض عثمان1125810211267

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 21محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1548

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال204.0020133علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04180008856خديجهالحسين محمد طحان1125910211268

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-27حمص04010838104حناننانسي نور الدين االسعد1126010211269
وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2477.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-28حمص04190001689خديجهحنان عبدو الزهوري1126110211270

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05030063773حياةفاطمه سالم صالح1126210211271
وزارة الشؤون الال1726.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-18حمص04010551424رونهيارا حسام مسعود1126310211272

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08حمص04040031054ودادزينب ابراهيم خضور1126410211273

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1977-02-15حمص04220020481وحيدهصباح علي السيروان1126510211274

زراعية

وزارة التجارة الال1034.0019960ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2002-01-01حمص04190122424نديمهريم نادر المصطفى1126610211275

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.1420210أشعة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-02حمص04170074415سعادداليا ابراهيم الحوراني1126710211276

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2001-11-21حمص04010972156الهام عليساريه عثمان علي1126810211277

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال80.5020210مطبخ وحلويات

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال140.0020010علميثانوية عامةثانوية1981-08-27حمص04080029964ملكهثراء محمود الملحم1126910211278

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال111.0019920علميثانوية عامةثانوية1975-01-01حمص04220038470سليمهغيداء اسعد اسعد1127010211279

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2202.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-10حمص04180057107مكيهوالء رياض المطر1127110211280

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة االقتصاد الال2438.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-02حمص04220038478غيداء أسعداالء احمد العثمان1127210211281

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2565.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04011056581سنيربتول زياد الخليل1127310211282

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-16حمص04150026748وسيلهسوسن ماجد يزبك1127410211283

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حمص04030050480هناءنداء علي مريم1127510211284

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب
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499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07الالذقية06200021233عائدهعال عماد اسماعيل1127610211285
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1968.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-02حمص04010838106حنانماري نور الدين االسعد1127710211286
وزارة النفط والثروة الال128.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-08حمص04030056030ظهيره معروفعلي مرشد العلي1127810211287

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-15حمص05100059478فدوىعناء عبد الحميد خداج1127910211288

والبحث العلمي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1973-11-01حمص04020001752سلمهانعام محمد رحال1128010211289
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2497.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-14حمص04010815642سحردياال تميم زريبي1128110211290

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال112.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-22حمص04010769065زهرهجمانا احمد الحاج حسن1128210211291

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-02-16حمص04060011040نهله االبراهيمهزار ذياد احمد الحسن1128310211292

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال70.3820210نقل ومواصالت

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة الشؤون الال179.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-06-20حمص04010705292هنديهرشا محمد بشير التبان1128410211293

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-15حمص10050006374هيامإيفا فهد نبهان1128510211294

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-24حماه04190106654عزيزهامل محسن المنصور1128610211295

والتقانة

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1600.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-14حمص04050027370سميرهبتول رمضان العلي1128710211296

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-03حمص05170026345بديعهلما احمد محمد1128810211297

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-12الالذقية06110061344نزههصبا علي عبود1128910211298

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

51قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2060.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-11-05حمص04040025916هناءإيلتا يونس نجم1129010211299
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-18حمص04150007517ازدهارزينب علي العلي1129110211300

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال238.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-12حماه05190011337تركيهنور محمد حسن1129210211301

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التجارة الال3729.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-04حمص04120063374راميهدانيال عبد هللا مرعي1129310211302

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة الشؤون الال1672.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-01حمص04010337129رفعهرهام حبيب اسماعيل1129410211303

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال214.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04011048079رحابمي محمود ميه1129510211304

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-01-01الحسكة08020039553جولياالكسندرا ماجد تشابا1129610211305

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1888معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربية1889معلم حرفةوزارة التربيةالال72.3720190

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2573.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05الالذقية06090149742ليلىليال فيصل محمد1129710211306
وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2178.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-22حمص05070006817ندا حمودأحالم سيف الدين ابراهيم1129810211307

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-25حمص04150036193عبيرزكريات محمد الحسن1129910211308
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1991.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15حمص04010104555لمياروال اسد السقا1130010211309

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2270.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-21حماه05070028539مسرهوعد عدنان منصور1130110211310

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة نعمال232.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1984-08-01حمص04220030364سوريامنار كاسر الشعبان1130210211311

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط 278فني الكهرباء

والثروة المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة الشؤون الال1898.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010632371سماحالرا حافظ السالم1130310211312

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2352.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-06حمص04140031230شاديهيارا محمد عبود1130410211313

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1870.0020170علميثانوية عامةثانوية1994-04-19طرطوس10240007080نهىريهام ايمن سليمان1130510211314

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2193.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حمص05070022985مسرهديمه عدنان منصور1130610211315

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1949.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-14حمص04040009461ليناهديل عبدهللا سليمان1130710211316
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01حمص04010150937فطومهسهام فوزي العلي1130810211317
وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2401.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11حمص04030015077نسرين محمدهبا نزير القاسم1130910211318

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1596.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-15حمص04011034343زبيدهمرح شعيب العلي1131010211319
وزارة االقتصاد 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2053.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-12حمص04060011023جنيتشعبان اكرم احمد الحسن1131110211320

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-28حمص04220015051اميرهسوسن خير هللا دوم1131210211321

397 من 340صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1995-11-25حمص04130035340غليبا حبابهليث منجز سلوم1131310211322

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة النفط والثروة الال65.2820170آليات

المعدنية

وزارة التعليم 103رئيس وردية

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 505مخبري

العالي والبحث 

العلمي

507مخبري

وزارة الموارد الال1914.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04040033495فداءرهام شكيب ابراهيم1131410211323

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02حمص04040015260اكتبارمنار حسين جبر1131510211324

والتقانة

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1982.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-04حمص04030002417هيامنسرين محمد اليوسف1131610211325

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-09حمص04040033494فداءراما شكيب ابراهيم1131710211326

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2059.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-09حمص04010015391تغريدنورا محمود ابراهيم1131810211327

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-13حمص04020109872دالياعبير فيصل اليوسف1131910211328

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2553.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01طرطوس04011025564بديعةرؤى علي المرهج1132010211329

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 234كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04200023605بسيمةسميه عبد الحسيب العليوي1132110211330

والتقانة

240كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-30حمص04030002638توفيقهسلمى ابراهيم االبراهيم1132210211331

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال104.0020028علميثانوية عامةثانوية1983-02-01حمص04120091309سهيالسليمان احمد حبابه1132310211332

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 12جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1548

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1990-07-17حمص04140037546ناريمان الضاهرغدير بديع خضور1132410211333

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.38201110بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-31حمص04180003165سارةمريم ابراهيم الدقة1132510211334
وزارة االتصاالت 236كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حمص04170036227حليمهفاطمة أمين قزيز1132610211335

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010700485منالأسماء محمود عبد المطلب1132710211336

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1772.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-18حمص04040034303رويدهعال فراس الحمدان1132810211337

والتقانة

وزارة االقتصاد 239كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2001.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-23حمص04200013270بدريهبشرى محمد العبيد1132910211338

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2099.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-23حماه05150110437ناديامحمد علي معال1133010211339

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-29حمص04010847810عفافرهجه غالب زيتون1133110211340

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2187.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-01طرطوس10090095010منهلينرزان رفيق بيضون1133210211341

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05طرطوس10020016388سالفهجميله طه حمدان1133310211342

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1962.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-12حمص04140046814صباح خضررهف رياض وسوف1133410211343

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال273.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-05حمص05150044601كوثررومان حبيب علي1133510211344

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

235كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-03دمشق90010078889خضرةسهام احمد حسين1133610211345
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04150002677سماهرمايا علي بالل1133710211346
228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20حمص04130037664اسمهاننرمين حميد خليل1133810211347
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال235.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04060023971سهيلهريم علي سليمان1133910211348

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1618.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120049758روفيدىحال محمود البايكي1134010211349

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-01-15طرطوس10020032043سوريه سعيدهدى احمد زغبور1134110211350

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط 227كاتب ضبطوزارة العدلالال65.1620140

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1781.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010753891نجوىريم بدر الدين حسن1134210211351

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال259.0020057كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-01حمص04030062113فاطمهاسامة عبد الغني شحود1134310211352

وزارة االتصاالت الال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-11حمص04140044587امالبثينه بدر عجوب1134410211353

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2140.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120049759روفيدىهديل محمود البايكي1134510211354

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1989-01-15حمص04170023174فلايرحسين قاسم عرعور1134610211355

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1899معلم حرفةوزارة التربيةالال78.6920090تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم العالي الال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-13حمص04010446463ازدهارسوسن يوسف الحوراني1134710211356

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

241كاتب ضبطوزارة العدلالال2366.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04070015592سعادرنا عبد الكريم صبره1134810211357
وزارة الشؤون الال144.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010520016ازدهارالفه الياس سليمان الخضر1134910211358

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال141.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01الالذقية04010773970فريدهغانيا محمد علي المحمد1135010211359

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2581.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05الالذقية06110059734رتيبهعمار مهدي محفوض1135110211360

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020121أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-02حمص04010491088مديحهجابر كاسر احمد الحسن1135210211361

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2220.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-29الرقة11010195079مهاإسراء عيد الشحل1135310211362

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2289.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-08حمص04010016384تمامهبه زين الدين خلف1135410211363

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد2001-01-01حمص04010257191سالمسنا عبد الكريم النجار1135510211364

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال77.3920210مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االدارة 28

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

228كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-04حمص04200042180سميرهلمى محمد السليم1135610211365
وزارة الموارد الال143.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-05حمص04190044027منيفهغاندي صالح الناصر1135710211366

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الموارد 1548

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة التعليم العالي الال2220.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-29حمص04030002397هيامسوسانا محمد اليوسف1135810211367

والبحث العلمي

وزارة 52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1756.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-25حمص04060034339سماهرمايا محسن االحمد1135910211368

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-04حماه05070012022نديمهرفيف فايز المحمود1136010211369

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-06حمص04130040432عربيهعلي مكايد احمد1136110211370

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الموارد 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2379.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-31حمص90040013661مريمضحى وليد حسان1136210211371

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال255.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-08-03إدلب07040058691حنيفةإيمان أحمد غاوي1136310211372

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

ثانوية ثانوية1982-01-06حمص04140035451عفافلطيفة حسن العلي1136410211373

زراعية

وزارة التجارة الال793.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-26حمص04140008515هيامسوسن سلمان وسوف1136510211374

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1648.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-11حماه05180034395عفافلجين رمضان ونوس1136610211375

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1572.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1971-06-03حمص04090006608خالديه العمارايمن صافي العساف1136710211376

والتقانة

242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2166.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20حمص04150014269سميرهميرنا عفيف محمود1136810211377

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1843.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04150026900ابتسامعزه يونس حسن1136910211378

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1779.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-10حمص04010149077رفعهرهام ناصر القاسم1137010211379

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

نسرين عبد المنعم ابو 1137110211380

سمره

المعهد معهد1991-03-30حمص04010307772ابتسام

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال87.6120110تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة االتصاالت الال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-30حماه05180034050عفافلبنه رمضان ونوس1137210211381

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-16حمص04010850376عزيزهنسرين هاشم النقري1137310211382
وزارة التجارة الال2896.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-01حمص04120105956فاطمةميالد محمد جعلوك1137410211383

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

لميس عبد الحسيب 1137510211384

الكردي

وزارة االتصاالت الال221.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-10حمص04020014333رمزيه

والتقانة

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25حمص04140008978هيامبتول سلمان وسوف1137610211385

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1971.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-08حمص04010149072رفعهغزل ناصر القاسم1137710211386

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2241.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-25حمص06190016146يسيرةمريم ماضي ديوب1137810211387

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-06حمص04060010952ازدهاررنا ياسر احمد الحسن1137910211388
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وزارة التعليم العالي الال2206.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05170018967الواحيظكرستين رأيق احمد1138010211389

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 235كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-15حمص04020058798عيوشاسماء محمد السليمان1138110211390

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال3857.0020140كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04080004040صباح الرجبابراهيم صالح المهنى1138210211391

المعدنية

1023فني كهرباء

وزارة االدارة الال175.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-12-20حمص04180089995حناننوره عدنان واكيه1138310211392

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة22محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1995-01-01طرطوس10170016613عالمؤيد غسان محمد1138410211393

التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي الال67.0720184شبكات حاسوبية

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

مصرف سورية 13

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

وزارة النفط 85

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-29حمص04010008599نوفهناريمان محمد المحمد1138510211394

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-25حمص04220023722جميلهديما يوسف ونوس1138610211395

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04190061417حميدهرحاب يوسف المصطفى1138710211396

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17حمص04170000411هندوسيم يوسف الدربولي1138810211397
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-22حمص04030036432بحريهعمار فايز السعيد1138910211398
وزارة الشؤون الال133.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-07-09حمص04230003620حياةمنى علي خضور1139010211399

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة52قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1932.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04120110026نهالجيداء سعيد عياش1139110211400

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1591.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09010102991منالمايا صفوان همال1139210211401

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-16حمص04080013797صوهنجبشرى غسان الحسن1139310211402

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال1688.0020162علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120073111اليفهجمال راشد قليشة1139410211403

المحلية والبيئة

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية12جندي إطفاء

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-07-26حمص04010407067ميساءيوشع رفيق األسعد1139510211404

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.0220192أشعة

وزارة التجارة الال274.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-05-22حمص05150123643امتثالعفراء سلمان ضعون1139610211405

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء260مدقق

المعهد معهد1989-01-01إدلب07040018419صبحية حاج موسىلميس محمد أمين1139710211406

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال64.1020110محاسبة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 491منشئ

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

مسك )ثاني 

(سجالت

وزارة التعليم 517

العالي والبحث 

العلمي

513معتمد رواتب

وزارة الشؤون الال2345.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-12حمص04030056307حميدهعلي مصطفى اسماعيل1139810211407

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1995.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-20حمص04120073124اليفه حامدشيماء راشد قليشه1139910211408

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-10حمص04140021885فريدهنزيهه عيسى العيسى حمره1140010211409

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04040011774معانيريما ياسر ديوب1140110211410
وزارة التعليم العالي نعمال171.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04050033416ميسرريم اسعد العلي1140210211411

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة234كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01إدلب07040062455صبحيةهنادي محمد أمين1140310211412

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2374.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04150006467جهينهرنيم ظهير غانم1140410211413
وزارة االقتصاد الال1581.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-02حمص04220070410مديحهرزان سمير االحمد1140510211414

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 17محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1987-01-05حمص04220033002وحيدهسامر حسن عابده1140610211415

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.5020064علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1624.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-09حمص04120055319فاطمه المرعيآيه مصطفى ثلجه1140710211416

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حمص04110010704سميرةبشرى محمد الصالح1140810211417
236كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة235كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04170014247فهميةوفاء ابراهيم خليل1140910211418
وزارة الشؤون الال118.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-05-25حمص04010115112رجاءفاطمه عبد المولى الطالب1141010211419

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04040022859عزيزهسليمان محمود احمد1141110211420

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04120055324فاطمه المرعيريم مصطفى ثلجه1141210211421
228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-29حمص04010019635هالزينه غيث البارودي1141310211422
وزارة االتصاالت الال2236.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-20حمص04060006700هاللهعهد عبد الكريم خزامي1141410211423

والتقانة

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-10حمص04070025174هيفاءهبة محمد الدراوشة1141510211424
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وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1549.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-30حمص04010775210دارينزينب عماد الدرويش1141610211425

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2290.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-06حمص04020041525ميسرلما سهيل العلي1141710211426

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 320عامل فرزوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2213.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-08طرطوس10160138328سمرفلورنس مظهر خليل1141810211427

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1988-07-10حمص04040009383وحيدهمجد سعد هللا سليمان1141910211428

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

وزارة النفط والثروة الال65.7520086المساحة

المعدنية

وزارة التعليم 37فني

العالي والبحث 

العلمي

مساعد فني وزارة النقل508مخبري

(طبوغرافي)

318

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1335.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04080027683مناضحى حسن العلي1142010211429

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2489.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120040130ماجدهريم احمد جنيدي1142110211430

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االدارة 1548

المحلية والبيئة

27محاسب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-15حمص04120027183رويدامارلين عماد ابراهيم1142210211431

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1433.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010005791جمانهلورين امين االحمد1142310211432

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1676.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-24الالذقية04080006989غادهامل حسن الدنيا1142410211433

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-10-10حمص04010795046بديعهعلي عبد المعين جوهره1142510211434

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال75.1020183ميكانيك مركبات

وزارة الشؤون الال1568.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-15حمص04010854275سارهسحر غازي اخلف1142610211435

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1757.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04020034163نسيبهإيالف رائد برق1142710211436
وزارة التجارة الال270.0019960خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1978-01-01حمص04010460860بديعهفادي يوسف االبراهيم1142810211437

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

عامل تسوية وزارة الصناعة276

وخراطة

أمين مستودع وزارة الصناعة334

المشغل 

الميكانيكي

321

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2404.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-02حمص04030024923ازدهارسلمان سهيل ايوب عبود1142910211438
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2095.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04230002691صباحمحسن احمد الدنيا1143010211439
وزارة االتصاالت الال141.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-31حماه05070030281خديجهعالء يونس االحمد1143110211440

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية تقنيات ثانوية2000-06-27حمص04140015183هدىبشرى محمود ناصر1143210211441

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2320.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة النفط والثروة الال150.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-25حماه05070030329خديجهالرا يونس االحمد1143310211442

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-06-03حمص90040012555مريم غريباسراء وليد حسان1143410211443

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.2320140

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد الال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02حمص04010128289نهىرؤى محمد البيريني1143510211444

والتجارة الخارجية

وزارة االتصاالت 128كاتب

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1191.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دمشق03300126131هيامرقيه رياض الخطيب1143610211445
وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1787.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-16حمص04020122972عليارشا فايز العبد هللا1143710211446

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 23محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10حمص04010012328روظهشذى سليمان خليفه1143810211447

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-25حمص04010012326روظهسالفه سليمان خليفه1143910211448

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1996-01-01حمص04150006663افاميا احمدحنان احمد حسن1144010211449

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعة492كاتب رئيسيوزارة الدفاعالال71.9520190مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2272.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-28حمص04230023970يسرهلمى احمد الجوراني1144110211450

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-10حمص04120006681وزيرهايمان محمد ابراهيم1144210211451
وزارة الموارد الال2381.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04190074306هندعفراء عدنان عبد النبي1144310211452

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة الشؤون الال174.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-04حمص04180054472غادهامينه محمد مختار سراقبي1144410211453

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال2254.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-04حمص04220087618حلوهمحمد حمزه العباس1144510211454

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1987-07-07حمص04010368462سميره شمس الدينسالم فؤاد عبد الدايم1144610211455

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال82.3020080

وزارة النفط والثروة نعمال2103.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05050018047خديجهبانه عبد الكريم جبر1144710211456

المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.00201010أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-27حمص04150003986ليلىايمن حسين عيسى1144810211457

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2348.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050152998تماثيلرهف رمضان ابراهيم1144910211458

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2304.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10حمص04220052181عائدهحيان بهجت الحماد1145010211459
المعهد معهد2000-05-31حمص04010497814ميساءرقيه محمد فؤاد نصر1145110211460

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال78.6920210محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

311أمين صندوقوزارة الصناعة28

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-17حمص04010755108ساميةديمة عقل شدود1145210211461

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال2999.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2001-08-29حمص04011016753ايدنالجعفر مؤيد دبس1145310211462

وإذاعة

أمين مستودع وزارة الصناعة327

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-17طرطوس10120003715توفيقهحيان محمد غانم1145410211463
وزارة االدارة الال1065.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04140038487نجودوهيب عماد سليمان1145510211464

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 21محاسب

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة التجارة الال226.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-12حمص04030052222سعديهنوال خالد بكداش1145610211465

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االتصاالت 257بائع

والتقانة

الجهاز المركزي 134مراقب

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

المعهد معهد1985-04-17الالذقية05070007032نجاح حرفوشرهاف توفيق يوسف1145710211466

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.6320050

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04150015663ريوفنورا ابراهيم محمود1145810211467
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2491.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-25حمص04030034324رحابماري حسن حمدان1145910211468

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2338.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-02حمص04010454588ليلىمريم علي حمدان1146010211469

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال283.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-09-14حمص04220065702رئيفةمروة خضر المصال1146110211470

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون الال1987.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-20حمص04010614388امنهعزه ياسر العبود1146210211471

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2037.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01الحسكة08010055530مراممرح لؤي الرجب1146310211472

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1997-05-12حمص04011029580فيحاء فيصلحيان مروان كريم1146410211473

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

الجهاز المركزي 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال65.8220180

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20الرقة11100003865سعادنهال عبدهللا السينو1146510211474

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-20حمص04010947578أملنيرمين جهاد الفحام1146610211475
وزارة االتصاالت الال103.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حمص04190035576فتاهغروب صالح المحرز1146710211476

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1930.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-14حمص04060039447اتحادامجد حسين حيدر1146810211477

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

ماريا أمين محمد العبد 1146910211478

الهادي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-01حمص04010003333نادية

والتجارة الخارجية

128كاتب

236كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال136.0019981أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-10حمص04060009220شهديةساير مناع عواد1147010211479
وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04080001381زريفهنوار عبد النور اليوسف1147110211480

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2414.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-19حمص04010175332اميره عباسغنوه كامل عجي1147210211481

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1973-02-15حمص04190085594ميليهفتحيه فايز اسماعيل1147310211482

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال54.2119950تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة502مساعد فنيوزارة الدفاع254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

337

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04حمص04010814158حوريهندى محمد البكار1147410211483

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-11-06حمص04060008726فاديه االسودمجد محمد النمور1147510211484

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربيةالال66.0120160تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1881معلم حرفةوزارة التربية1034مدرب تكييف

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020149أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-20حمص04010011269ودادمحمد ابراهيم عجيب1147610211485
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال245.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-30حماه04220003698امال االحمدصبا عدنان تكروني1147710211486

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1989-01-01حمص04010027339ليلى رزوقلمى سعد الرزوق1147810211487

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.1520110

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1292.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04010766582نهادهبه محمد مروان ابو حمد1147910211488

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-14حمص04010078585نوالنور فؤاد عبود1148010211489

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04020018446هيامعال محمد علي1148110211490

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01حمص04010020689اكتمالضياء فيصل الرضوان1148210211491
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010104167دولهعبد الكريم أسامه قناطري1148310211492
233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04010020687اكتمالغيداء فيصل الرضوان1148410211493
وزارة االتصاالت الال2412.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص10010005699نهادنجوى محمود حسيان1148510211494

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-11إدلب07130015749فاطمةباسمة ماجد العابد1148610211495

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1977.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-08-12حمص04010857637رمزيهرغد رامي بدور1148710211496

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2454.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-29حماه05010675564امنه الضاهريارا احمد الضاهر1148810211497

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال3208.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04010027345ليلىحال سعد الرزوق1148910211498

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التجارة الال3363.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-11-28حمص04140053850رداح مصطفىاسماء عبدو علي1149010211499

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 278فني الكهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

المعهد معهد1999-01-30حمص04190109165فاطمه بدرحسن صديف الشيني1149110211500

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال68.7920190

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

المعهد معهد1999-08-06حمص04140020115سميرهعيسى محمد ناصيف1149210211501

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.6520201تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-04حمص04150005155ليلى خليلرانيه رزق خليل1149310211502

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون نعمال2108.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-21حمص04010795256نوالإنانة علي خضر1149410211503

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-01حمص04060021841ميلوفضه يوسف الجاني1149510211504

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2262.0020179أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-27حمص04010160175آمالهشام فريز الحسن1149610211505
وزارة الموارد الال2643.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2000-10-29حمص04140020117سميرهساره محمد ناصيف1149710211506

المائية

أمين مستودع وزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

المشغل 

الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

ثانوية ثانوية1980-07-06حمص04030031893وزيرهحسن ابراهيم الخلوف1149810211507

زراعية

وزارة التجارة الال798.0019985ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1997-01-03حمص04140010791اميره شندوخمها محمد شندوخ1149910211508

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاعالال61.7820170تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

المعهد معهد1996-09-04حمص04140007893حميده شهبازبشرى عزت اسعد1150010211509

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1891معلم حرفةوزارة التربية502مساعد فنيوزارة الدفاعالال69.2720160تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال1589.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-10حمص04080011861انعامأليسار محمد العمران1150110211510

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1800.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-21حمص04220059982باناحسن هاني االبراهيم1150210211511

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17حمص04010743278سحرايهم عز الدين العشي1150310211512

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1777.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-23حمص04010975162سناء عمراندلع صالح السكري1150410211513
233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1972-03-01حمص04010018513وردهدالل أحمد السليمان1150510211514
وزارة االدارة الال3124.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-08-29حمص04010804614كلودياتاال محسن السقر1150610211515

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2495.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-12-10حماه05180020560فلايرلبنه انيس الناصر1150710211516
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-03حمص04230011384رداحربا علي الحسن1150810211517

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1617.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04011033942سرابدلع يامن الصالح1150910211518

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1638.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-29حمص04010466258ميادهنور اياد علي1151010211519

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08حمص04070014524غاده القاعدفاطمه خالد القاعد1151110211520

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1993-01-07حمص04080003281فايزهنور احمد الصالح1151210211521

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة الال73.4520130إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االتصاالت الال1379.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-28حمص04220093645فداءراما رمضان السليمان1151310211522

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2344.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01حمص04220088692فداءرهام رمضان السليمان1151410211523

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1473.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-05-26حمص04220063518خدوجايمان مدين تمر1151510211524

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

ثانوية ثانوية1998-07-06حمص04220052289عمشهوعد عادل الديوب1151610211525

زراعية

وزارة التجارة الال2823.0020160ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1389.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030018427عدبهساره سمير شحود1151710211526

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة 237كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-02حمص04040018821منيرهليما يوسف ابراهيم1151810211527

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال361.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-04-18حمص04010387528سحرربيعه ابراهيم الكوسا1151910211528

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال164.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-21حمص05170030869عبيرهيا ناصر اسماعيل1152010211529

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04060009105رغدةإيمان يوسف السليمان1152110211530

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2409.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04030008028داللبراءه حسين محفوض1152210211531

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-15حمص04010754630حنانجميله عبد الخالق الرفاعي1152310211532

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04حمص04030039926يسرىصبا عماد الراعي1152410211533

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20حمص04010374679آمالنادين عدنان السليمان1152510211534
المعهد معهد1985-02-26حمص04140035022منيرهماري حكمت حسين1152610211535

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال58.8920090األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الهيئة المركزية 64منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

17منشئ

وزارة الشؤون الال2900.0020152علميثانوية عامةثانوية1997-04-17حمص04140006221نوفتمام علي هزيم1152710211536

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 21محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال2578.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-02حمص03140016126انصافإميليا ايمن خليل1152810211537

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال2643.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-17حمص04120068598زيننائفة محمود عبود1152910211539

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1548

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال1382.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-02حمص04180040396آمنهرهف محمد الطالب1153010211540

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال1668.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010785967باسمهملك مهند الدرويش1153110211541

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

المعهد معهد1981-09-01حمص04120062514سهامهبه عمر اسماعيل1153210211542

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.5820010

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2407.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-22حمص04030055430يسرىيمام نبيه عروق1153310211543

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2417.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-25حمص04011003417حميدهرزان غسان الصارم1153410211544

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2279.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04010029704هالهايمان نصر شحود1153510211545

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال1877.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص04140047680هناءسلوى سليمان بالل1153610211546

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1634.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-02حمص04020131919اسمهانرند سليمان مرعي1153710211547

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1990-05-12حمص04170002870ختام طقطقأمنه محمد طقطق1153810211548

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد الال75.8720150تخدير

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 322مساعد فني أولوزارة الصحة125فني بفتحة بيع أدوية

والثروة المعدنية

100ممرض

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-14حمص04040027324وردهنداء مصطفى حميد1153910211549
المعهد معهد2000-01-01حمص04130040674سماهرليال اسعد منصور1154010211550

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاعالال58.5920190تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

397 من 347صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1907.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-06-08حمص04050032783رحابآالء أميل المحمد1154110211551

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06حمص04220016793امالطروب احمد عابده1154210211552

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-11حمص04170020800نوفهمنى عيسى المحمد1154310211553

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال1613.0020192علميثانوية عامةثانوية2001-04-19حمص04030014727هناديهادي مصعب الحسن1154410211554

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 9جندي إطفاء

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1982-01-01الحسكة08160102832مريمرنده صبحي هورس1154510211555

التقاني 

الهندسي

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال63.7520030إنشاءات عامة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التعليم العالي الال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-09حمص04010424014جانيتمريم رجب عليان1154610211556

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1886.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010573104خديجهربا عبد االله عودة1154710211557

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1547

المعهد معهد1989-11-01حمص04030047835خديجه شموطهدى محمد قصاب1154810211558

التقاني 

الصحي

وزارة االقتصاد الال84.2920090إحصاء حيوي

والتجارة الخارجية

125فني بفتحة بيع أدوية

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2094.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-08حمص04040023867رناريم اسكندر خليل1154910211559

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1612.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-06حمص04020131629فاتنليلى رامز المرعي1155010211560

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال118.0020020علميثانوية عامةثانوية1980-03-15حمص04020030221فاطمهأمامه احمد السيد1155110211561
وزارة التعليم العالي الال191.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04080006159ساميهمريم علي العلي1155210211562

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3096.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-04-15حمص04010911273فدىروال عمار ادريس1155310211563

الداخلية وحماية 

المستهلك

مدقق نفقات 

وأجور و رواتب

وزارة التجارة 261

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2450.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-24حمص04010374824لميعةملك المع السكري1155410211564

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد الال194.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-19حمص04150025525غادهخلود ابراهيم حسين1155510211565

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االدارة الال3441.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-11-29حمص04010374836لميعههزار المع السكري1155610211566

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

المعهد معهد2002-01-01حمص04010030433نسرينمايا طالب العيسى1155710211567

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال70.2120210

المعهد معهد1993-08-30حمص04080027818فاطمهسالم حامد المصطفى1155810211568

التقاني 

الصحي

334مساعد فني أولوزارة الصحة1001فني أشعةوزارة الصحة333مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.0720160أشعة

وزارة االتصاالت الال105.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-25حمص04220065150رقيههيام يوسف طراف1155910211569

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-30حمص04040034846سمردلع راكان أحمد1156010211570
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-16حمص04140035428افتخارصفاء فضل هللا خلوف1156110211571

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التجارة 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3221.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-03-13حمص04010617537محاسنهديل نضال السقر1156210211572

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01حمص04080023857فاطمهياسمين بدر الرمضان1156310211573

والتقانة

242كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال2613.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-07حمص10180008991جوليارنيم سليمان سليمان1156410211574

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة التعليم العالي الال2296.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010723205ثناءعلي بسام غنوم1156510211575

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال2605.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-18حمص04010815423اغراءسراب ايمن العلي1156610211576

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة الشؤون الال2351.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-12حمص04150019596بثينهعفراء عماد بدور1156710211577

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2397.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-24حمص04030089836عيدهلمى توفيق العلي1156810211578

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1980-06-07حمص04220018891مريم بلولأحمد ناظم بلول1156910211579

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربيةالال59.6120037

المعهد معهد1988-02-07حمص04040015351منى فارسعيسى عبدالحميد ابراهيم1157010211580

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد فني وزارة النقلالال72.35201110إنتاج

(كهرباء)

مصرف سورية 316

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة النفط والثروة نعمال2240.0020171أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-01حمص04030053257نجيبهشعبان احمد شعبان1157110211581

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال3648.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-09-15حمص04010505561الهامبيروشكا طالب المصطفى1157210211582

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

313أمين صندوقوزارة الصناعة1005عامل مخططات

وزارة التعليم العالي الال2577.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-03حمص04010141677لينارهف أكرم الحوراني1157310211583

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-21حمص10170004325نظيرهرنده منصور أحمد1157410211584

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-29حماه05010624749مريماسماء سليمان طويل1157510211585
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-19حماه05150071724امامهحنان نهاد حيدر1157610211586
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1847.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-30حماه05150032164سالفبتول سهيل جوهرة1157710211587

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1950.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-10حمص04011068513سوسنميس فيصل الحسن1157810211588

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2084.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-24حمص04010380432سناءربى محمد الحسين1157910211589

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2069.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-26حمص04060022391هيفاءمحمد خير عماد لوخج1158010211590

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

المعهد معهد1977-05-07حمص04170084954مريم المحمدعائده محمد حميد1158110211591

التقاني 

الصحي

312مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.0819980مخابر

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-15حمص06170010160مطيعهنارمين سرور سلوم1158210211592
وزارة الشؤون الال215.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-24حمص04020023205روعهرولى سليمان رجب1158310211593

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1986-01-29حمص04130052858رغيدهايفلين ياسر محمود1158410211594

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.5520060بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-07حمص04010723169موليهلويزا خضر العكاري1158510211595
وزارة التعليم العالي الال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-03حمص04010009889سكينهنيرمين عمران السالمه1158610211596

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20حمص04130079481رمزيهرائده يوسف ابراهيم1158710211597

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-16حمص04130052615حبقهبتول سعيد راشد1158810211598

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال157.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-04-29حمص04120117579زلفىريم ماجد الحسن1158910211599

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال173.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04130039981خضرهاحالم اسعد خليل1159010211600

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد2000-01-01حماه05190006577هيام العليهبه احمد احمد1159110211601

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة الشؤون الال61.8120210

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 323فني كمبيوتروزارة المالية65منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد2000-04-22حمص04010959456وفاءسميه هيثم المحسن1159210211602

التقاني 

الصحي

324مساعد فني أولوزارة الصحة328مساعد فني أولوزارة الصحة330مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.4020210تخدير

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-22حمص04040025300سميرهلينا سليمان محمد1159310211603

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال173.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04020024430روعهشذى سليمان رجب1159410211604

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-26حمص04130005263ملكهمارلين ابراهيم ابراهيم1159510211605

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-24حماه05050044452هدى جمالنور محمد ديب1159610211606

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-24حمص04140024656جميلةمحمد علي مهنا1159710211607
230كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-08حمص04030015364اكتباريارا ياسين العيسى1159810211608
- عامل كهرباء وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2382.0020181كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-06-22حمص04020128102زهورآصف مرعي سالمه1159910211609

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-26حماه05050115609صباأريج أيمن الضاهر1160010211610

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04150008268فصيلهاحالم اسعد العلي1160110211611

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1992-01-06طرطوس10260037757منىنورا منذر ابراهيم1160210211612

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال63.5720180تجاري مصرفي

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07حمص04010031319حلوهصبا غسان المصطفى1160310211613

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعةالال304.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-02حمص04150021903تباركنورمان ناصر سليمان1160410211614

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة الموارد الال1630.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25حمص04010653528هيامرغد حسام المصطفى1160510211615

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون الال2083.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-01حمص04080029860وفاءبتول عباس االبراهيم1160610211616

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-20حمص04220042010تقالمرام احمد غانم1160710211617

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2049.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-22حمص04011149963مياده الرجوميس فارس فاخوري1160810211618

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال196.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-08-25حمص04190022908نزيههعلي الياس منعم1160910211619

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة الموارد 312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال2414.0020146ميكانيكثانوية صناعةثانوية1995-01-01حمص04140012264سعدهعلي ماجد قوزي1161010211620

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1551

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1550

وزارة التجارة الال3435.0020140حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1995-08-01حمص04030006690املعلي األكبر محمد حميد1161110211621

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

وزارة االقتصاد الال1774.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-12حمص04011171250أمينهرغد نواف الفاضل1161210211622

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال2725.0020200ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04190124049عبيربهجت محمد العمر1161310211623

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 272فني نجارة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة271فني ميكانيك

ومراجل بخارية

328

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19حمص90040012198ميسونمحمود علي ابو العال1161410211624

والتجارة الخارجية

128كاتب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال148.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-02-07حمص04030040531انتصارغادة رجب العلوش1161510211625
وزارة االتصاالت الال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01حمص04030065204روظهلبنى ماجد السليمان1161610211626

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-07حمص10040003814ابتسامساره علي علي1161710211627

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

241كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حمص04070035852سهامسالم حمزه الفريج1161810211628
360كاتب رئيسيوزارة الصحة240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04070035851سهام المحمودريمه حمزه الفريج1161910211629
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-23حمص04030075748منيرهبتول فواز ديوب1162010211630

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال221.0020114علميثانوية عامةثانوية1993-05-01حمص04040017400شروقأحمد رامز ابراهيم1162110211631

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-01حمص04010138357فايزهنوار فاروق خليل1162210211632
وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حمص04030041045كتيبهلينا كامل ديوب1162310211633

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2165.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-18حمص04220003444ابتسامعصام علي تكروني1162410211634

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2647.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04010009955سناءنورما حسام المحمد1162510211635

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-29حمص04090016199حميدهنور محمد فرعون1162610211636

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-11-22حمص04010030431نسرينهديل طالب العيسى1162710211637

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال72.8920200

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-09حمص04170080067هند مطردانيه مصطفى مطر1162810211638

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1630.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-18حمص04120100014صفاءغزل محمود سكريه1162910211639

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1518.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-02حمص04030036833سميرهسوزان محمد السليمان1163010211640

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1490.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-10حمص04060048569دارينمايا ياسر عموري1163110211641

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-28حمص04010126878منالروان طالب الحسن1163210211642
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-26حمص04180009855خديجههناء محمد الحسين1163310211643
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-01طرطوس10230001820سمرسراء معن حسن1163410211644
ثانوية ثانوية1993-01-10حمص04230012967سميرهأحمد فجر المحمد1163510211645

زراعية

وزارة التجارة الال285.0020100ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1997-09-26حمص04060007955سمرمحمد قاسم الحسن1163610211646

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1918معلم حرفةوزارة التربيةالال69.2220182ميكانيك مركبات

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1885.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10حمص04230019230زينبنرمين عبدو هدله1163710211647
وزارة التعليم 235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1309.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04170024826زهرهنسرين فريد الشمير1163810211648

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30الالذقية04010422120هيامنورة سليمان الخطيب1163910211649

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2061.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-06حمص04220041269سهامعبد هللا خليل الخليل1164010211650

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2262.0020180علميثانوية عامةثانوية1997-04-20حمص04170043146فاديهآمنه نصر الضاهر1164110211651

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال1905.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-06حمص04010902334شميلهميرنا محمد كنجو1164210211652

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2451.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04170001944فائزهنور الهدى محمد العبيد1164310211653
المعهد معهد1997-02-04حمص04010175010ازدهارعلي محمد صالح1164410211654

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 502مساعد فنيوزارة الدفاع1892معلم حرفةوزارة التربيةالنعم65.7020192تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

254فني كهرباء

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1629.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04200043752حياةبشرى انور الحمود1164510211655

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1617.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-01حمص04020019802هياميوسف ناصر الحسن1164610211656
وزارة االتصاالت الال2033.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030023707خطيره الميهوببتول ياسر السالمه1164710211657

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال213.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04050032913الهاممواسم عبد الحميد ادريس1164810211658

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20حمص04220027245شهيرهعال عبد الكريم االبراهيم1164910211659

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-08-08الالذقية06100073810سميعهسيرين اسعد حربا1165010211660

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2258.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-31حمص04050029639حميدةنسرين احمد األمين1165110211661
240كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-04حمص04050040202حميدهنادين احمد االمين1165210211662
وزارة الشؤون الال2288.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-11-04حمص04190121628هناءهايدي منعم تقال1165310211663

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1951.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-24حمص04030014718نافله منصورساره حسن العيسى1165410211664

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت نعمال186.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04040022362ظهيرةصفاء علي حمدوش1165510211665

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1990-04-25حمص04010425473لينهديما محمد المصطفى1165610211666

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال64.4020120

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

243كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-10حمص04080001565منىربيع محمد الكوسا1165710211667
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-04حمص04170015320نديمهأحمد شريف المقدم1165810211668
وزارة التعليم العالي الال1954.0020172علميثانوية عامةثانوية1999-03-01حمص04220006386ليلىمقداد محمود العقده1165910211669

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 9جندي إطفاء

المحلية والبيئة

16محاسب

وزارة االدارة الال27777.0020200تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2002-06-01حمص04010347982انعاممرام ديب رمضان1166010211670

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وصال محمد نور الدين 1166110211671

األقرع

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-29حمص04010180493منى

والثروة المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

لينا غسان الحوراني 1166210211672

المناع

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1971.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04180074460وحيده

وزارة التجارة 1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال285.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-10حمص04040002257محاسنعمار أكرم ناصر1166310211673

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

المعهد معهد1992-01-01حمص04010928678منىاروى محمد كمال نعسان1166410211674

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.3620150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال2034.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-21حمص04220070137ليلىآيه محمود العقده1166510211675

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-14حمص04040029158سعادلوسي يوسف بدور1166610211676

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت نعمال171.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20حمص04230011996اميرهندى محمود ديوب1166710211677

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-21حمص04140048036سميرهعال نبيل سلمان1166810211678
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-05حمص04170036074عائشهسميه أحمد فرزات1166910211679
وزارة التعليم العالي نعمال1696.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-01حمص04030015597كوثر الحسنماري عبد الرحيم اليوسف1167010211680

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-02حمص04010416138صافيةجانيت يوسف الدربولي1167110211681
المعهد معهد1998-03-06حمص04140044337باسمهعصام حاتم وسوف1167210211682

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال65.8920182ميكانيك مركبات

المعهد معهد1985-01-01حمص04030017208هدىراميا راشد الحمود1167310211683

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال61.9020050إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة االقتصاد الال2164.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص05190033081باسلهيعرب محمود معروف1167410211684

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03حماه05070025065حفيظههبه عزيز الوسوف1167510211685

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال176.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04140015622نخلهعلي ابراهيم شبيب1167610211686
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1998-01-23حمص04130038890أمالرلى ديب حالوي1167710211687

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الشؤون الفنية 

والبلديات

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال67.9220190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

المعهد معهد1991-01-01حمص04010677138سالمربا عبد المعين موسى اغا1167810211688

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال85.6820160

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2311.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10حمص04060008459وردةنورمان جمال المحمد1167910211689

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال2741.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04011097822سهام العكمرح صافي خلوف1168010211690

والتقانة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1942.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-10حمص04170022943عنانغدير أسامة السليمان1168110211691

والبحث العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 23محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد2000-08-04حمص04140018951اريج حالوهسوزان بطرس خليل1168210211692

التقاني 

الهندسي

الشؤون الفنية 

والبلديات

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.0620210

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-15حمص04120101468علياسمر اكرم حسكي1168310211693
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حمص04190080715نجاحصفاء رضوان رضوان1168410211694

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال2044.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04040015183وفيقهعلي محمود محمد1168510211695
وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04040015186وفيقهحال محمود محمد1168610211696

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04170021889عنانهديل اسامة السليمان1168710211697

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-06-25طرطوس10090061469هويداسماح قيس شاويش1168810211698

التقاني 

التجاري

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاعالنعم71.8520190محاسبة

محمد عمران خالد 1168910211699

الصوفي

وزارة االدارة الال2910.0020170تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1999-10-26حمص04010393902امل

المحلية والبيئة

عامل صيانة وزارة الصناعة1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

الميكانيك

323

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1545.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-30حمص04060034358عليابتول كمال العبدهللا1169010211700

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-21حمص04130054173غصيبه خضورفايزه عارف اسد1169110211701

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04030018981سناءإيفا مدين يونس1169210211702

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-30حمص04170086541خديجهحسان محمد فرزات1169310211703

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2132.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-19حمص04030027205بهيرهمروان ياسين سلوم1169410211704

المعدنية

وزارة 235كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-25حمص04130053950غصيبه خضورمناهل عارف اسد1169510211705

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-24حماه05170016422وجيهاميساء سعيد غدير1169610211706

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1430.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-03-13حمص04080003550نهادمي محمود بدور1169710211707

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2133.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10حمص04080003333نهادمها محمود البدور1169810211708

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04180007243سوريهامين مصطفى الضحيك1169910211709
وزارة االدارة الال145.00198910علميثانوية عامةثانوية1970-03-29حماه05170038495نورهمحسن سليمان وسوف1170010211710

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 23محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-13حمص04010707068ريمرزان محمد الويس1170110211711

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16حمص04010664838حميدهعبير محمد جمال حمدون1170210211712

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2551.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-12حمص04010127002منالميرنا طالب الحسن1170310211713

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04010795868ناريمانلينا غازي الشيخ حسن1170410211714

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-10حمص04010807219ريماهديل عدنان الحسن1170510211715
وزارة االتصاالت النعم2227.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01حمص04080018371صفيهندى يوسف الخضور1170610211716

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حمص04060022604تغريدشذا عمران خضور1170710211717

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3677.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04070032235فاديهنور الهدى عدنان اليسوف1170810211718

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

397 من 352صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-16حماه05180017348ابتسامروز سلمان محمد1170910211719

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2713.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04190003332نائلةسهى عدنان العامر1171010211720

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االدارة الال276.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-08-01حمص04010686588رغدهصفا غزوان المرعي1171110211721

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 10جابي

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة الموارد الال2399.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-06حماه05010328310ودادشام عيسى المحمد1171210211722

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-26حمص04130039987وفيقهسمر مشهور خليل1171310211723

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-19حمص04140008864ابتسامغرام واصف ربيع1171410211724

والتجارة الخارجية

233كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1999-01-01حمص04190052777مريمفاطمه حسن المحمود1171510211725

التقاني 

الصناعي

502مساعد فنيوزارة الدفاع1891معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال72.1520200تقنيات كهربائية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1245.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-25حمص04010016869ريمامي عدنان الحسن1171610211726
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-30حمص04140041632جهيناشذا نعيم بدور1171710211727
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-01حماه05160035928فضهساميه سلمان خضور1171810211728

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال2563.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-31حمص04080033672نزهه الهد لهحنين فايز الشعبان1171910211729

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-07حمص04010359536غادهنبال سمير السليمان1172010211730

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1224.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01طرطوس10250012925سوزانمرح نزار حيدر1172110211731

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال137.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04170011877أمينةمي رياض خطاب1172210211732

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1785.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حمص04170011922أمينهروال رياض خطاب1172310211733
التدفئة ثانوية صناعةثانوية1971-01-21حمص04010140093منيرهاحمد محمود غندر1172410211734

والتمديدات

وزارة التجارة الال251.0019910

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة268فني طحن

الميكانيك

323

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-10حمص04140040066تركيةلورى عفيف حرتوك1172510211735
وزارة االدارة الال174.00200110علميثانوية عامةثانوية1980-05-20حمص04140013571جهيدهباسل محمد بشور1172610211736

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة21محاسب

وزارة النفط والثروة نعمال2313.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01حمص05090025406نبيهامهند عبد الرزاق الخضور1172710211737

المعدنية

239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-25القنيطرة14040091932وجيهاهايا محمود شعفور1172810211738

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال134.0020030علميثانوية عامةثانوية1982-08-24حمص04010187780امالريم برهان ابراهيم1172910211739

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال1696.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه04010133887كفاحرنيم موسى حمدي1173010211740

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2276.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-20حمص04220022893رفعهعلياء ابراهيم المصري1173110211741

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04230003116دولترؤى رجب الحماد1173210211742

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حمص04030017261املمحمد كاسر حمود1173310211743

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05010529475مريم الحفيانفاطمة عبد الرحيم الجابر1173410211744

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24طرطوس10160098077عالانجي توفيق اسكندر1173510211745

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2192.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-28حمص04010027973تركيهغيداء محمود االسعد1173610211746

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-09حمص04010084143تركيهوفاء محمود األسعد1173710211747

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1976-09-23حمص04010406463مناسهى محمد سميح الحافظ1173810211748
المعهد معهد1987-11-10حمص04010098714سميرهاسماء غسان رسالن1173910211749

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال66.3520080

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التجارة الال290.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-03-19إدلب07010041416فائزهداليا أحمد مصري1174010211750

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

397 من 353صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1989-01-03حمص04060035892عائدهايلي عيسى الخضر1174110211751

التقاني 

الصناعي

496مساعد فنيوزارة الدفاع1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال67.1420109تقنيات إلكترونية

المعهد معهد1989-01-29حمص04140011361سميرهتغريد عيسى حمود1174210211752

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال64.3620110كيمياء صناعية

السكر

340

240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلنعمال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-25حمص04050033343هيامكنانة عيسى كنعان1174310211753
وزارة الشؤون الال1591.0020181علميثانوية عامةثانوية2000-04-05حمص04190037275وصالخضر صالح الخطيب1174410211754

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1443.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04220045149فاتنريتا حبيب الفرج1174510211755

والتقانة

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المحلية والبيئة

18محاسب

وزارة االتصاالت الال1707.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-23حمص04130058648فدوهمايا فواز حسن1174610211756

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-10-19حمص04020125725أمالضياء احمد اليوسف1174710211757

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال77.4620201

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-15حماه05070010284نجاحروال علي الميهوب1174810211758
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-17حمص04030072289عبله شحودمجد ميسم شحود1174910211759
وزارة االدارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال129.0019910علميثانوية عامةثانوية1973-10-28حمص04020019453شريفه الشعبانوسام محمد الحسن1175010211760

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة الشؤون الال2646.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-02حمص04220007699هيامسلمى حامد األحمد1175110211761

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1983-09-24حمص05170029305بسماسها نصر عبدهللا1175210211762

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال68.0820040إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-01حمص04140043837نجاحمياده علي العمودي1175310211763

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة نعمال122.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-08-02حمص04220052683وضحهنسرين جبر سالمه1175410211764

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حمص04030019192بديعهريم علي بركات1175510211765
231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-10حمص04010169856هناءصبا يوسف درويش1175610211766
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1684.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-06حمص04010267413ملكنورا بشار المصري1175710211767

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1497.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-09حمص04170076231ليلىرهف محسن المحسن1175810211768

والتقانة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-17حمص04030068757نجوىشيرين نصر ناصر1175910211769

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال271.0019999حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1981-05-18حمص04150021608كوكبلؤي علي حسن1176010211770

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1992.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010795010زهرهاماني محمد االشقر1176110211771
وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04120067522سهيلهنجوى محمد االحمد1176210211772

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ميساء محمد صبحي كول 1176310211773

علي

وزارة االتصاالت الال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-10حمص04030066753خدوج

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-26حمص04190055012وجيهىأديل ابراهيم المحسن1176410211774

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

237كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التجارة الال4660.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حمص04120060567ليلىسماره علي صارم1176510211775

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة الشؤون نعمال260.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-07حمص04040004353نيوالصبا محمد طهماز1176610211776

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1253.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-25حمص04180043468منوهفاطمة سعيد بكداش1176710211777
228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-09حمص04010795029زهرهغرام محمد االشقر1176810211778
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04220020920فلايرهناء احمد عابده1176910211779

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1391.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04170009729عائشهصفا عيسى الدياب1177010211780
وزارة االقتصاد الال2001.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-19حمص04140016931إلهامرقية محمد أحمد1177110211781

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

20جابي

وزارة االدارة الال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-05-03حمص04010006428انتصارنور ابراهيم االسعد1177210211782

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربية17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2465.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-21حمص04010333987آالءامنه طالل البياعي1177310211783

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2084.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-27حمص04010452949سمراالء يوسف جنيدي1177410211784
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-18حمص04010006433انتصار العليهبه ابراهيم االسعد1177510211785
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-18حمص04010333990سهاماالء تمام برغوت1177610211786
المعهد معهد1983-10-07حمص04010879311تغريدرنا عزمي البني1177710211787

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال66.7520020

وزارة االدارة الال1759.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-25حمص04220001470ربىروشان حسن الخطيب1177810211788

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-16حمص04030076698خديجةلين مروان الصاري1177910211789

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010362739شعيلهايمان نبهان الدكر1178010211790

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2543.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-06حماه04010003101شادية يوسفحنين عيسى العيسى1178110211791

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال2219.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-20حماه04010139634روسيامها محمد شاويش1178210211792

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1715.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-05حمص04220069948غصونربا حسن المصطفى1178310211793

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-31حمص04010394447ميرفتهبه هيثم المحمد1178410211794

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االقتصاد النعم2039.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-18حمص04140044277سالمهال سلمان سلمان1178510211795

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010863159منالماجده محمد الخالد عرابي1178610211796
وزارة االتصاالت الال2073.0020162أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06حمص04010003082شاديةحبيب عيسى العيسى1178710211797

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-01-16حمص04030042228ازدهار العباسشعيب علي العباس1178810211798

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1881معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8420152تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

فني تكييف وزارة الدفاع1034مدرب تكييف

وتبريد وتدفئة

519

وزارة التعليم العالي الال1707.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-04حماه05170044746سحرزينب اديب ديب1178910211799

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1719.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-08-12حمص04040008497انتصارديانا ابراهيم سليمان1179010211800

والبحث العلمي

319عامل تصفيةوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04140010828حنان فياضهنادي محمد محمود1179110211801

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-17حمص04040020240وردهسناء احمد أحمد1179210211802
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-01حمص04010588563روسياناديه غازي االبراهيم1179310211803

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-24حمص04010791204مديحهرهام نصر االبراهيم1179410211804

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال282.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-11-05حمص04120078475فهميه خطيبخديجه عباس دياب1179510211805

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

المعهد معهد1997-08-17حماه05170027180نجديه السليمانفايز علي سالم1179610211806

التقاني 

الصناعي

لحام وتشكيل 

إنشاءات معدنية

1910معلم حرفةوزارة التربية1907معلم حرفةوزارة التربية1906معلم حرفةوزارة التربيةالال74.0220181

229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15حمص04030040362ربيحهراميا عدنان العباس1179710211807
وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-27حمص05070006332بهيرةرويدة بدر العلي1179810211808

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-23حمص04030033689حياةصفاء احمد صالح1179910211809

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1969-05-08حمص04010936704درملكوجيها محمد دره1180010211810
309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-05-01حمص04140002510سهيلهرومينده ابراهيم سليمان1180110211811
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-24حمص04030028076فريزهاباء محمد محمد1180210211812
وزارة التعليم العالي الال2479.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-09حمص04040006782وديعهريم أحمد خضر1180310211813

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2233.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-15حمص04120031877زيفازكاء سليمان الحسين1180410211814

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

بدر شمس الدين 1180510211815

عبدالرحمن

المعهد معهد1988-09-30حمص04140004199ملكه اسماعيل

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال73.2320111تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120093380فتحيةمريم اسعد خضور1180610211816

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1306.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-28حمص04220073000رانيا بلولعيسى باسم بلول1180710211817

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

ثانوية تقنيات ثانوية2002-01-01حمص04040008498انتصارجيانا ابراهيم سليمان1180810211818

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2549.0020190

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-06حماه05090006701ياسمينريم وائل وزه1180910211819
وزارة الشؤون الال139.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-01-05حمص04220045587سمرهسلوى محمد العسس1181010211820

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

319عامل تصفيةوزارة الصناعة1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1242.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01حمص04190164330ثناءايمان علي السليمان1181110211821
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04220028641موزةديما سعيد خضر1181210211822
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.00201610أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-01حمص04010931787اسمهانغدير محمود السليمان1181310211823

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2083.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-29حمص10160012659عيوشغنوى غسان صالح1181410211824

والبحث العلمي

317عامل تخميروزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال2017.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04040021764سميرةراما ابراهيم العلي1181510211825

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

ثانوية ثانوية1983-06-09حمص04010439666نديمهسوزان حبيب العلي1181610211826

زراعية

وزارة التجارة الال368.0020020ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1991-05-20حمص04150025772نهيده منوننسرين محي الدين ابراهيم1181710211827

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال67.8720120مطعم ومنهل

وزارة الشؤون الال126.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-09-01حمص04010867239نجومنهاد حسن سليمان1181810211828

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال2646.0020171كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01حمص04020062548هدى اسويعرب شاهين شاهين1181910211829

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال257.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-20حمص04140041296حسنهظالل محمد علي1182010211830

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1249.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-27حمص04140012275داللكاتيا موسى قوزي1182110211831

والثروة المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال150.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-31حماه04190055684منيفةعبير علي الدنكاوي1182210211832

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-27حمص04011077993هياممرح يوسف السعد1182310211833

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-18حمص04030041091منىساري علي المصطفى1182410211834
وزارة النفط والثروة الال1815.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30حمص04040025540عفافحال محمود السليمان1182510211835

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1980-04-01حمص04150002472رشيده حامضهزار موسى محمد1182610211836

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال80.5520030إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

300خفير حراجي

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال367.0020115كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-04-04حمص04140045689سميعهاغيد بالل درويش1182710211838

وزارة التعليم العالي نعمال208.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-29حماه05040001466وجيههمحمد ابراهيم خليل1182810211839

والبحث العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال2405.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04190046483هيامهيا يوسف السليم1182910211840

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

53قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

وزارة الموارد نعمال281.0020060كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-06-26حمص04140052631انيسهلبنه عواد ابراهيم1183010211841

المائية

وزارة التجارة 1551مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

278فني الكهرباء

المعهد معهد1998-04-28حمص04180049344اكتمال عسافخالد عماد عساف1183110211842

التقاني 

الصحي

329مساعد فني أولوزارة الصحة322مساعد فني أولوزارة الصحة323مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.1020191تخدير

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-23حمص04020009249دنياهند محمد العبود1183210211843
وزارة االدارة الال209.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-03-23حمص04190046376هيامهبه يوسف السليم1183310211844

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 27محاسب

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حمص04180049336عربيةمحمد خالد عساف1183410211845
وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-01حمص04190074496سارهسمر احمد الشامي1183510211846

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10حمص05070030189ريامجد مصطفى دغرور1183610211847

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-11-16طرطوس04030012213سهام عليريما وجيه النقري1183710211848

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال72.7120150

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-15حمص04050027095رحابفاطمة عماد حبيجان1183810211849
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال1657.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-05حمص04220070931هدىصبا عبد الحميد النداف1183910211850
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-20طرطوس10010066045يمنناريمان محمود يوسف1184010211851
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2456.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-05حمص04020000878ندىماري أمين ونوس1184110211852

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1850.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-25حمص04080026993داللرهف ياسر الشمالي1184210211853

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-19حمص04010732572دنياصفاء حسين الشقوف1184310211854

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال2243.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-10-13حمص04120098642سلمىسارا علي حنجور1184410211855

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2180.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-10-29طرطوس10090037996منالمحمد وائل الخطيب1184510211856

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1069عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3191.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-30حمص04040024224كفاحياسمين مروان نجم1184610211857

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-18حمص04230020099ريماعائدة هاشم سموني1184710211858

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1987-12-10حمص04170003814ختمه الدغيليصفاء عويد السالمه1184810211859

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.6920090صيدلة

وزارة االدارة نعمال137.0020108علميثانوية عامةثانوية1991-06-29حمص04010187703منىغدير حيدر المنصور1184910211860

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 17محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-21حمص04140038392نجوىريم مطيع ابراهيم1185010211861

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06حمص04170014133مريمهبه أحمد بربر1185110211862
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2257.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-05حمص04010159343نجيبهيمامه طالل الطالب1185210211863

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

المعهد معهد2000-11-01طرطوس10090038010منال عبدهللاخضر وائل الخطيب1185310211864

التقاني 

الصحي

331مساعد فني أولوزارة الصحة332مساعد فني أولوزارة الصحة334مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.3920201أشعة

وزارة النفط والثروة الال148.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-12حمص04010038488سميرهجمانه ابراهيم السليمان1185410211865

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2376.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220058450الهامساره غسان مسعود1185510211866

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21حمص04080002594عزيزهنور نزيه الكوسا1185610211867

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2080.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-25حمص04010241129كليمهاريج عبد الكريم عوده1185710211868

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1977-05-29حمص04040027704نعيمه األحمدسهير ابراهيم عباس1185810211869

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال62.2620010إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

المعهد معهد1997-04-15طرطوس10160035384يسره االحمدحنان ياسين منصور1185910211870

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.1320180طب طوارئ

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1789.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-17حمص04140031250لوكريسمايا عيسى محمد1186010211871

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1750.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص05050110129جيداءايناس حيدر الصالح1186110211872

والتقانة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص06150039274فاديه القاضيربى زهير القاضي1186210211873

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-01-01حمص04010678151نور الجمالسهيله سهيل زبير1186310211874

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.5520220

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

وزارة االقتصاد الال138.0020122علميثانوية عامةثانوية1992-08-12حمص04190132848ليلىحسن فيصل الحمدان1186410211875

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال199.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-02-21حمص04010477998اليناسعاد اكرم المنصور1186510211876

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1997-04-01طرطوس10160044099سحراتهبه نبيل محمود1186610211877

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاع1872معلم حرفةوزارة التربيةالال60.0820190تقنيات إلكترونية

المعهد معهد1995-07-21حماه04010801684ريما رجبتاما بهاء الدين االحدب1186710211878

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال69.4920150

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية8مساعد فني

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1485.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010124752منالرقيه عبد الناصر الباز1186810211879

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2187.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-12طرطوس10100033808سميرهبيداء معن محمد1186910211880

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة التعليم العالي الال144.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-08-20حمص04190010606حياهفاطمة أحمد مندو1187010211881

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26حمص04040029104فاطمه ابراهيملمى دباح عساف1187110211882

المعدنية

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-21الالذقية06200080967سوسنبشرى عدنان ديوب1187210211883
ثانوية ثانوية1998-01-01حمص06100062882روز جداريزينب حسين عيد1187310211884

زراعية

وزارة التجارة الال3645.0020150ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-28حمص04150029478منىاهداء خضر جمعه1187410211885

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2282.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05حمص04010946626ندىهبه محمد زهير نبكيه1187510211886

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2081.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15حمص04010942879ندىغزل محمد زهير نبكيه1187610211887

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1827.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10الالذقية06210014334شادياوعد جهاد صالح1187710211888
235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-27طرطوس10270015967نجديةإيهاب نديم حسن1187810211889
ثانوية ثانوية1975-07-01حماه05050119023نعيمه الشعارميساء محمد سلوم1187910211890

زراعية

وزارة التجارة الال867.0019940ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-19حمص04010469554هيامميساء محمد السليمان1188010211891

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد الال1606.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-16حمص05180027975رئيفه المرعينغم سليمان اسماعيل1188110211892

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2359.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-03حمص05180027971رئيفهوالء سليمان اسماعيل1188210211893

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1976-02-19حمص04030033113عليا الحسنسوسن عبدالخالق الجاني1188310211894

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال58.9919970انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

ثانوية ثانوية1994-10-01حمص04011032140منىهال فاروق الداغستاني1188410211895

زراعية

وزارة التجارة الال3055.0020130ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1996-10-01حمص04180050423عيشه العثمانعمار محمد الصبره1188510211896

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال68.4120201محاسبة

وزارة النفط والثروة الال138.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-11-09حمص04150015474عزيزةنهاد اسعد خضور1188610211897

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1990-07-16حماه05150034845أمينه محمودمارلين نضال شاهين1188710211898

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية نعمال68.2920100

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة الشؤون الال125.0019960علميثانوية عامةثانوية1979-01-01حمص04010174365خالصهفاطمه محمد العمر1188810211899

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1999-07-04حمص04120067750ميادهعبدالكريم سليمان تيشوري1188910211900

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية1893معلم حرفةوزارة التربيةالال65.2420200تقنيات كهربائية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1442.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-17حمص04010458843اسيمهنوران راجح االحمد1189010211901
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01حمص04180057019منهاحمد عبد الحكيم المطر1189110211902
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-12حمص04040014541ميعادسهى رزق عبدو1189210211903

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1987-11-08حمص04170016433ثريا االشترأمل محمد بركات هزاع1189310211904

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة االدارة الال71.9920070

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

1890معلم حرفةوزارة التربية115

241كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2498.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18حمص04070026101الهامحنان وليد الخيال1189410211905
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1748.0020161أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-25حمص04230001866سعادعلي حبيب جعفر1189510211906
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-27حمص04010018396نجاحمجدولين يوسف يارد1189610211907
وزارة التعليم العالي الال1918.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه10180009594مواهبآيه اسامه سليمان1189710211908

والبحث العلمي

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال2067.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-21حمص04010424389نضالمايا راسم ناعمه1189810211909

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1998.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-04طرطوس10180009613مواهبرؤى اسامه سليمان1189910211910

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال123.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-25الحسكة08090184434هيالنهسوسن كاسر سليمان1190010211911

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-17حماه05170015767نجاحرؤى يوسف علي1190110211912

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2484.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010424342نضالقمر راسم ناعمه1190210211913

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-03-10حمص04020103767شمسهمياده كامل اليوسف1190310211914

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2125.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-14حمص04130054390هداجانيت ضاحي خضور1190410211915

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال263.0020030الكترونثانوية صناعةثانوية1984-09-09حمص04010070387ندىأنور محمد راتب التالوي1190510211916

المشغل الميكانيكي

عامل وقاد وزارة الصناعة321

ومراجل بخارية

وزارة التجارة 328

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة الموارد نعمال2694.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04080015015كافيهثريا عدنان الشعبان1190610211917

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

232كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-06حمص04080026189شاههسحر احمد الحوري1190710211918
وزارة االقتصاد الال237.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-12حمص04120036799حنانمرام علي قزعور1190810211919

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

320عامل فرزوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-15حمص04220054957هدىربا فرحان برهوم1190910211920
المعهد معهد1993-06-01حمص04080030527نبيالرنا فيصل االبراهيم1191010211921

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة354مساعد فني اولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.7720150مخابر

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-07-08حمص04010192313مطيعهمنال محمد مصطفى1191110211922

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2231.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-02حمص04060007666عائدهجهان محمد صقر1191210211923

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1990-01-01حمص04190104875ساره حمزهبسام نصر حمزه1191310211924

التقاني 

الصحي

323مساعد فني أولوزارة الصحة1003فني تخديروزارة الصحة322مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.3620109تخدير

وزارة االتصاالت الال186.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-10حمص04010671716زويلهمنى محمد القصاب1191410211925

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-24حمص04030026205سهيلهمحمد يحيى اليونس1191510211926
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-13حمص04060011106فاطمهمنيفا عبدو سليم1191610211927

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال2223.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-05-02حمص04050022439ثناء أحمدمرام سليمان الحسن1191710211928

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال1872.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-08حمص04010250522مرفتهند خالد فجالت1191810211929

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1996-07-15حماه05180016055صفاء عباسعلي محمد حسن1191910211930

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال71.3120204تسويق

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

وزارة االقتصاد 83عامل حاسب

والتجارة الخارجية

1053محلل بيانات

وزارة النفط والثروة الال1737.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-12حمص04010250414مرفترهف خالد فجالت1192010211931

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

المعهد معهد1977-11-22حمص04010745413صباحسماهر مصطفى الموسى1192110211932

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال79.0019980

المعهد معهد1980-02-20حماه05180030208نجال محمدمحمد أحمد يوسف1192210211933

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1072مدرسوزارة السياحة1074مدرسوزارة السياحةالال65.6620000مطبخ وحلويات

وزارة التعليم العالي الال175.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010003121مريمشاديه يوسف الخضر1192310211934

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1964.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-22حمص04010921382صباحاماني مصطفى الموسى1192410211936

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2509.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-22طرطوس04150000046رنارهف عادل نخله1192510211937
وزارة النفط والثروة الال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01طرطوس10160080325داللاريج بدر محمود1192610211938

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-11-02حمص04010136157غيثاءخالد جمال حاميش1192710211939

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال90.8220174المساحة

والبحث العلمي

وزارة التعليم 508مخبري

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 509مخبري

والثروة المعدنية

37فني

عامل مهني وزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3036.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-10حمص04011215957ندىراما نزار الصاج1192810211940

درجة أولى

عامل مهني وزارة الكهرباء1077

درجة أولى

1076

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3414.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-01حمص04010698376ورودصفيه عبد الكريم نعيم1192910211941

المشغل الميكانيكي

وزارة الموارد 321

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1558

صيانة

329

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010697492زاهيةهبة هاني الجردي1193010211942
وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1983.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-14حمص04011031248باديةراما عبد المالك الجندي1193110211943

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-01-27حمص04010478479ثناءلمى أحمد منصور1193210211944

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.2420170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال275.6020163حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1999-01-25حمص04120054505غادهعلي عقل اسعد1193310211945

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 275فني حدادة ولحام

الداخلية وحماية 

المستهلك

520عامل حدادةوزارة الدفاع271فني ميكانيك

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2222.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-25حمص04130055396حياةسها كمال محمد1193410211946

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2147.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-25حمص05060033998فاطمةالهام محمد الصافتلي1193510211947
وزارة التعليم العالي الال1800.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-03حمص04011101344أميرةآية ماجد البويضاني1193610211948

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

14محاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120063295مراسملما عدنان مرعي1193710211949
349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2662.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02حمص04120044644بسمهنبال يوسف بربر1193810211950
وزارة الشؤون الال2279.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04120100344منىوسام علي حنجور1193910211951

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1997-06-02إدلب07040083032ناديةشيرين احمد كريم1194010211952

التقاني 

للعلوم المالية 

والمصرفية

وزارة التعليم العالي الال78.8920200مصارف

والبحث العلمي

مصرف سورية 513معتمد رواتب

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-25حمص04080013045يسرهنجاح أسعد النقري1194110211953

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حمص04140040999تركيهشيرين معال ضاهر1194210211954

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2326.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-30حمص04040008009سالفهيارا هاشم أحمد1194310211955

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1477.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-29حمص04030067347عائدهنغم عزت السليمان1194410211956

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25حمص04020005383ثريا حاتمنسرين مصطفى بدور1194510211957
وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2563.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-03-01حمص04120075565جوريهجعفر غانم حربوقي1194610211958

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة269فني كهرباء

إصالحات عامة

325

المعهد معهد1999-01-20حمص04120075555جوريهزين الدين غانم حربوقي1194710211959

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.7020201مخابر

وزارة الشؤون الال2736.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-07-01حماه05120024541الهامرزان حمدو دعبول1194810211960

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1996-07-13حمص10010156196نوفامنصورمرح عدنان ديب1194910211961

التقاني 

الصحي

349مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.8620170طب طوارئ

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-27حماه05150044901هندعلي توفيق االبراهيم1195010211962

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 319عامل تصفيةوزارة الصناعةالال1441.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010811203انعامساندي ابراهيم سعود1195110211963

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1322.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01حمص04110005102ضعونريم خالد عروق1195210211964
وزارة االتصاالت الال1706.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-29حمص04040023628اميرهعال يوسف محمد1195310211965

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال102.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-20حمص04070030955سعادفاطمه احمد العبيد1195410211966

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1999-01-30حمص04200007194عزيزه الزعبياميره جمعه العلي1195510211967

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال83.4920200

وزارة االتصاالت الال1790.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-01حمص04150000207حليمهترفه محمد ابراهيم1195610211968

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-16حمص04010118059بهارسراب عبد الرزاق عروق1195710211969
وزارة التعليم العالي الال2231.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-20حمص04040037557نورهمنار اسعد بدور1195810211970

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االدارة الال2175.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-16حمص04230012356ظاللميسر فادي سلهب1195910211971

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 16محاسب

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة 240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص04080032550رسميهرهف عبدو الوسوف1196010211972

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2287.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01حمص04140040279فهميهسراء كاسر مكائيل1196110211973

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1643.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-10-22حمص04010044411أمينةرنيم اياد العليوي1196210211974
349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2227.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-06حمص04011159601آمينهنور إياد العليوي1196310211975
228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04110018384مريمنجود عامر الحسين1196410211976
وزارة الشؤون الال164.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-03-25حمص04110014807فاطمهالهام طراد الهنداوي1196510211977

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-25حمص04110015519فاطمةزريفة عبد العزيز حالوة1196610211978

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10حمص04180075775سوسن الباشاتفاطمه خالد الباشا1196710211979
وزارة التجارة نعمال2401.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-05-02حمص04010634409سميرههديل سفير طيبو1196810211980

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1448.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04040015510منىيوال عزيز أحمد1196910211981

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التجارة الال3774.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-06-20حمص04120100253منىآية حسين طويل1197010211982

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-07حمص04220058083رسميهروعه صبحي العباس1197110211983

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

حكمت عبد الكريم عز 1197210211984

الدين

وزارة التجارة الال270.0020078حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1985-02-10حمص04110007091سعده الحمصي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة األشغال 503مساعد فنيوزارة الدفاع275فني حدادة ولحام

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام

1033

وزارة التجارة الال3593.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04120044423رئيفهغوى المنتجب حسن1197310211985

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-30حماه05160004640ابتسامراما يوسف حمود1197410211986

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1694.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-23طرطوس10160081522وفاءرهف عماد حيدر1197510211987

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2141.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-14حمص04030035094امينهسوزان معين قيلوح1197610211988

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1903.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04140008213صفاءغنوه صالح موسى1197710211989

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20جابي

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 21محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04130033598نسبأنسام سعد حبابه1197810211990

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2459.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-02حمص04010433447فلايرعلي محمد فاضل1197910211991

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1518.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-04حمص04080029273انهيلهأماني خالد المفرج1198010211992

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حمص04080033723هيفاءجوليا محمود ديبان1198110211993

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب
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وزارة الموارد الال249.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-20حمص04010113127رولهحلى غازي جاني1198210211994

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01حمص04010113128رولهلورين غازي جاني1198310211995
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-06حمص04140031179سندسحال سامي محمد1198410211996

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-04حمص04140031236سندسيارا سامي محمد1198510211997

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2194.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04020021389نهادنضال احمد الشعبان1198610211998

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020102أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05حمص04190067083فاطمهمحمد احمد العبد هللا1198710211999

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2027.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-11حمص04010433614سهامنغم عبد الكريم الجردي1198810212000

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال173.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-11-01حمص04020031220سعادبشرى محمد المرعي1198910212001

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-07حماه04010433596سهامعال عبد الكريم الجردي1199010212002

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04150012185جومانه طويلغدير عدنان حسن1199110212003
المعهد معهد1979-09-25حمص04150029593امينه غصهرنا امين عبدهللا1199210212004

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.0820000إنتاج حيواني

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 304خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

305خفير حراجي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2866.0020200تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04080032854ايمانسليمان حسن المعروف1199310212005

المشغل الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعة321

الميكانيك

323

234كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2221.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04080022531ريشهأحمد علي الديب1199410212006
وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04200012691فتحيهاسراء خالد تمر1199510212007

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2441.0020130علميثانوية عامةثانوية1986-07-25حمص04200004270نجاح بهاء الددينعائشة عبد الرزاق عمير1199610212008

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال235.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-03حمص04010302650اميرهباسمه سليمان االحمد1199710212009

المعدنية

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1300.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-10حمص04220025139ميادهلما عبد الكريم ربيع1199810212010

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

اسامة عبد الحسيب 1199910212011

الحوراني

وزارة الموارد الال147.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-02-01حمص04080001318فاطمة

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30حمص04010114604حمرهرزان انور قصاب1200010212012

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-27حمص04010405425كوثرايمان حسن الشب1200110212013
وزارة التجارة الال345.0019860ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1966-12-10حمص04190043674سعديهمنى قاسم عبد الرحمن1200210212014

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال118.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-11-05حمص04010547633عزيزةنده سليمان شنق1200310212015

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال163.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-10-15حمص04010078465داللنبال عادل طيبا1200410212016

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05150042522ملكسها مشهور ابراهيم1200510212017
وزارة الموارد الال122.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-02-01حمص04050026266وجيههاصف محمد الديبان1200610212018

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

17محاسب

المعهد معهد1996-05-06حمص04040033930نجود عبدوغدير رئيف محمد1200710212019

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال67.1420164تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

عامل لف وزارة الصناعة337

المحركات

335

وزارة االتصاالت الال2648.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-29حمص04010666927ميادهسالي اسامة السكاف1200810212020

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة240كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-20حمص04020134533مها ابراهيمسناء ياسر العمر1200910212021
وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15حمص04080035865هنودجميله محمد الشمالي1201010212022

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال175.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05حماه05180003790ابتسامفادي محسن صقر1201110212023

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الموارد الال3001.0020150الكترونثانوية صناعةثانوية1997-06-10حمص04060007536عفيفةرؤى جاد الكريم الصالح1201210212024

المائية

أمين مستودع وزارة الصناعة1558مراقب ورشة صيانة

المشغل 

الميكانيكي

321

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-04حمص04170078876صباحبسمة أحمد العباس1201310212025
229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال107.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-10حمص04120032293فهميه بربرمحاسن احمد يوسف1201410212026
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2188.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30حمص04060020102برائهغيث صبحي خوري1201510212027
وزارة الموارد الال293.0019940الكترونثانوية صناعةثانوية1974-11-20حمص04010901860علياامينه حمدو االحمد1201610212028

المائية

وزارة الموارد 1549مراقب ورشة صيانة

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة الموارد 1550

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1551

وزارة االقتصاد الال205.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حمص04170057789عائشةرشا عبد هللا طالس1201710212029

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال139.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-15حمص04010721995فائدةسحر عبد الرزاق الطالب1201810212030

المعدنية

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال232.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-15الالذقية06120018207نديمهرنيم عارف الدبس1201910212031

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1979.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-17حمص04011118477مهاايه محمود مريم1202010212032

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-17حمص04220017779كوكب ابراهيمبشار محمود عنقه1202110212033
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حمص05190028036شفيقهناهد جبر ابراهيم1202210212034

والبحث العلمي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05170049145ثرياهبه عزيز عبود1202310212035

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03حمص04010946309بشرىساره ثائر االبراهيم1202410212036
المعهد معهد1988-01-10حمص04230003717امينهسامر محمد ونوس1202510212037

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة النعم66.7520108تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

عامل لف وزارة الصناعة337

المحركات

335

المعهد معهد1997-04-28حمص04010189376رانياعلي رمضان شيحه1202610212038

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال70.0920180تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل ورشة وزارة الصناعة1923معلم حرفةوزارة التربية255فني ميكانيك

الفارزات

338

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-17حمص04010827885مانيازينب طالب محمود1202710212039
وزارة التعليم العالي نعمال124.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-29حمص10010040452فتاةعفراء يوسف مبارك1202810212040

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2176.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حماه05050151441املفرح يوسف شلدح1202910212041

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال172.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-30حمص04060007786رئيفهجهاد جهاد خزامي1203010212042

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة النفط 232كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10حمص04150028930وردهوالء ايمن عيسى1203110212043

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-04حمص04220074809دولهخلود ناصر االبراهيم1203210212044

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال332.0020023ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-10-04حمص04010779880مهديهمحمد احمد القاسم1203310212045

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة31مراقب سير

وزارة االدارة الال245.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01حمص04140009704ساهرهلينده محمد شمالي1203410212046

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة التجارة الال327.0020049ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-15حمص04120055499وهيبةمحمد محمود شقوف1203510212047

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 320مراقب مساعدوزارة المالية257بائع

المحلية والبيئة

31مراقب سير

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-15حمص04220041760داللنور مضر معروف1203610212048

العالي والبحث 

العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2645.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-13حمص04190119202ربيحهمنال طالل الجمعه1203710212049

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2386.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05170014885بهيجهحال عيسى غدير1203810212050

والتقانة

وزارة الموارد 134مراقب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعةالال2367.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04220006027ميساءحنين سهيل كلثوم1203910212051

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال159.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04حمص04010940992فاطمهزينب سليمان السليمان1204010212052

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-15حماه04150070684عطورفاطمة ابراهيم سلمان1204110212053

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال408.0019960ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-04-25حمص04010173523رابيهميساء كامل الحسن1204210212054

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-26حمص04080003385منىليلى جمال الشاويش1204310212055

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01حمص04200056767املفاطمة توفيق المطلق1204410212056

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال129.0019960علميثانوية عامةثانوية1976-02-02حمص10230027208اميرهساميا سليمان سليمان1204510212057

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020055أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-17حمص04220005861لونههاني احمد االحمد1204610212058

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1952.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-08حمص04190011192سعديةمؤمنه محمد فهمي العتر1204710212059

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1548.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-06حمص04190120376سيدهنبال مطانس البيطار1204810212060

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04010166364تركيهعمر شامل العلي1204910212061

التقاني 

الهندسي

الهندسة الصحية 

ومحطات معالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال77.5220201

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم العالي الال2362.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-04طرطوس10160100438سهامرهف محمد وسوف1205010212062

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حمص04030058942سلوىنسرين أحمد الحسن1205110212063

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية1989-01-31حمص04220030753نظميهعال عبد الرحمن المرعي1205210212064

زراعية

وزارة التجارة الال421.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد2002-01-06حمص04010849649منالأليمار فيصل المرعي1205310212065

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعةالال70.5020210محاسبة

والتجارة الخارجية

494امين مستودعوزارة الدفاع124كاتب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2107.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-16حمص04010014131نظمهكاتيا احمد االحمد1205410212066

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1977-05-30حماه05170023627اميرهفاديا محسن عثمان1205510212067

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال62.2520060إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

237كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2424.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01حمص04080012956خضرهسعيد عبد الحليم نقري1205610212068
وزارة االتصاالت الال1544.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-01حمص04060047738دارينريما ياسر عموري1205710212069

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال2189.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-07-16حمص04190019240رويدهوديان يوسف قوجه1205810212070

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

أسمهان محمد الحاج 1205910212071

صادق

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1974-05-23إدلب07040028712نهيدة

وزارة النفط والثروة الال1989.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-01حمص04120046350داللناتالي علي ريشان1206010212072

المعدنية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2034.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-09حمص04020023080نديمهسامر بدر االبراهيم1206110212073

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

المعهد معهد2002-01-22حمص04060026099نيرمين سليمانسيما محمود دربي1206210212074

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال77.6720210

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

محمد غسان عبد السالم 1206310212075

شربك

عامل صيانة وزارة الصناعةالال3401.0020210تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية2001-02-10حمص04011164979فطمه

الميكانيك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة323

صيانة

وزارة التجارة 329

الداخلية وحماية 

المستهلك

271فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال2408.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-05حمص04010442848هناءحنين جعفر الخضر1206410212076

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال153.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حمص04190113737عصريهحسام احمد دياب1206510212077

والتقانة

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال162.00200710علميثانوية عامةثانوية1988-05-24حمص04060004107ريم عسافتامر البير عاشور1206610212078

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-16حمص04010443999ليلىراما رئيف الديوب1206710212079

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال146.0019980علميثانوية عامةثانوية1979-11-14حمص04140052137سلوىدينا احمد قاروط1206810212080

والبحث العلمي

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

ثانوية ثانوية1994-01-01حمص04010489199داللعلي معن رستم1206910212081

زراعية

وزارة التجارة الال361.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

المعهد معهد1992-01-01حمص04080012669سعيدهإباء نجيب الخضر1207010212082

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال70.8720180مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في شعبة 

التبويب و 

الميزانيات

وزارة االقتصاد 28

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة االقتصاد الال2180.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص04190074491سمرثناء يحيى بكار1207110212083

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-06حمص04040025802هدىشذا علي محمد1207210212084

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2118.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-07حمص04011096660وصيفهعال غازي ديوب1207310212085
المعهد معهد1983-10-28حمص04080014177ابتسامرشا ناصر ناصر1207410212086

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال73.8120040المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

508مخبري

وزارة التعليم العالي الال170.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-03حمص04010460849بديعهروزه يوسف االبراهيم1207510212087

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2320.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-02حمص04030013367دارينيوسف مالك المحمد1207610212088

والبحث العلمي

319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

وزارة التعليم 238كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-16حمص04010965103نوفةهند محمد االبراهيم1207710212090

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االدارة الال2464.0020133علميثانوية عامةثانوية1989-05-31حمص04200009190ايمانمحمد خالد حسن1207810212091

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

وزارة التعليم العالي الال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-01حمص04130055477سعادمريم هايل عبيدو1207910212092

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-02-01حمص04140036980هنودرئيفة أحمد علي1208010212093
وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2160.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-24حمص04010536437ميليا السليمانصالح اسعد السليمان1208110212094

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

ثانوية ثانوية1988-10-02حمص04080011736فاديههند عمران العمران1208210212095

زراعية

وزارة التجارة نعمال339.0020060ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

230كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15حمص04200051412املنادره عبد الرحيم رحيم1208310212096
235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال170.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-15حمص04010353908فطومةسارة عبد االله الكنج1208410212097
وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-10حمص04010950868هندبشرى عبد الباسط الدياب1208510212098

والتجارة الخارجية

128كاتب

232كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-20حمص04010353977فطومةكليمة عبد االله الكنج1208610212099
228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-04دمشق03030050361فاديامحمد هيثم يوسف1208710212100
360كاتب رئيسيوزارة الصحة499كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04200056608مهديهشهناز علي شافي1208810212101
وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص02360019252سعادسليمان يوسف الحسين1208910212102

والتجارة الخارجية

128كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

499كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-21حمص04030021362مولودهلبانة حمدان طراف1209010212103
وزارة االدارة نعمال2384.0020142علميثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04020027945غادةربيع سليمان اليوسف1209110212104

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال283.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-02حمص04120062484سميرهعلي حسين عرابي1209210212105

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة258أمين صندوق

المعهد معهد1989-10-10حمص04010737284اميره عيدجعفر شوقي الحسن1209310212106

التقاني 

الصناعي

1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال65.7120120تبريد وتكييف

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2373.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-15حمص04080026088هناءعلي مناف الخضر1209410212107

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1881.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010775779بثينةزينة محمد الحسين1209510212108

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2437.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-01حمص04010775775بثينةسدره محمد الحسين1209610212109

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال124.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-09-03حمص04010797072املمنار محمد نيساني1209710212110

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال148.0020020علميثانوية عامةثانوية1985-01-02حمص04010125999مناريما فيصل زعيب1209810212111

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال149.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-08-01القنيطرة14040071692فاطمهمها علي قاسم1209910212112

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2290.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010590236رسميهميس علي حمدان1210010212113

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15حمص04170003667فيروزسميه وليد موصلي1210110212114
المعهد معهد1995-02-15طرطوس10220015521فدوىنعمه محسن محمد1210210212115

التقاني 

الصناعي

1895معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5920160تقنيات كهربائية

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-11حمص04150025705اميرهوئام بسام ابراهيم1210310212116

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2044.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120094672حياهحال ياسر وسوف1210410212117
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1348.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-12الالذقية06200078384ليلىديما شريف محمد1210510212118

والتجارة الخارجية

128كاتب

أسماء شمس الدين 1210610212119

عبدالرحمن

المعهد معهد1996-06-03حمص04140004289ملكه اسماعيل

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحة316مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.9520170مخابر

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17حمص04080010892كوثرنادين محمود الجردة1210710212120
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال111.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-22حماه05100022689فائزهقمر ناظر سالمي1210810212121

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1984-01-01حمص04010348234كوكبمهند محمد الخالد الحداد1210910212122

زراعية

عامل صيانة وزارة الصناعةالال251.0020010

الميكانيك

عامل مراقبة وزارة الصناعة323

محطة الديزل

عامل كهرباء وزارة الصناعة330

هاتف وإذاعة

327

وزارة التعليم العالي الال1808.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حمص04140045717يواللمى بسام درويش1211010212123

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-05حمص04150018224مديحهريم محمد الحوري1211110212124
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04170027673بسمةأمون خالد السايح1211210212125
وزارة التعليم العالي الال1786.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-11حمص04010179554سوسنزينه شكيب عرب1211310212126

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1679.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-06حمص04150007263غادهوئام احمد احمد1211410212127

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال2571.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-28حمص04080032579صفاءريم أحمد المحرز العيسى1211510212128

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

أمين مستودع وزارة الصناعةالال3656.0020190ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2002-01-01حمص04060006343هندرهف عيسى االحمد1211610212129

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1556

وزارة التعليم العالي الال2169.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-31حمص04150024272ريماسلفانا مناع يوسف1211710212130

والبحث العلمي

231كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010520506سوزانديانا مازن القاسمي1211810212131

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-13حمص04190104312أمونعبير بترس أخرس1211910212132

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-01-01حمص04010520876سوزان المسمومآيه مازن القاسمي1212010212133

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال64.5320180

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-20حمص04150024738أمالفرح مصطفى محمد1212110212134
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06حلب02370101179خيراتسالي شيخ أحمد علي1212210212135
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02حماه05160031791وفاءرئام احمد الزعزوع1212310212136

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020118أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01طرطوس06090162096ليلىوسام فيصل محمد1212410212137
وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1471.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04060044172هندأمل عيسى االحمد1212510212138

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-18حمص04140044482سكرأريج حسام محمد1212610212139

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االدارة الال1559.0020191علميثانوية عامةثانوية2000-04-25حمص04010131083ميادهيوسف فريد الضاهر1212710212140

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-12حمص04150021180فريزهجانيت محمود سليمان1212810212141

العالي والبحث 

العلمي

234كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

397 من 364صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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المعهد معهد2000-03-09حمص04120135414لينا عبودزينب محمد الخليل1212910212142

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال73.3520220

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

وزارة األشغال 511مخبري

العامة واإلسكان

مدرب ديكور 

ودهان

1038

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2665.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-20حمص04220043254وعدغزل لبيب حمدان1213010212143

االجتماعية والعمل

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1977-11-28حمص05050048000سهام بشكومازه ابراهيم عبدالكريم1213110212144

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة النفط والثروة الال64.9019970سكرتاريا

المعدنية

مصرف سورية 116مساعد اداري ثان

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال237.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-10حمص04140034861حميدهفاطمه شعبان احمد1213210212145

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1546.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-13حمص04011007269رناليان عمار ناعمة1213310212146

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1545.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15حمص04040001245فاتنتهامة هاشم نور الدين1213410212147

والبحث العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال150.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-02-24حمص04120084002فهدهوعد يوسف يوسف1213510212148

والبحث العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04180043396خيريةامل احمد الجزار بكداش1213610212149
وزارة التعليم العالي الال2087.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-16حمص04010396565فادياأماني غسان احمد1213710212150

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1492.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-19حمص04011022820ليلىغدير ماجد جوخدار1213810212151

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدل360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال1942.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-23حمص04050025446فاطمةهيا هيثم هوال1213910212152
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-11حمص04020005329نيفينأنسام محمد محمد1214010212153

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2015.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-19حمص04010002636فلايرلين لؤي خضور1214110212154

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04190071485نبيهههدى أكرم فارس1214210212155

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال1661.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-20حمص04190049479سناءمحمد حسن الجرخ1214310212156

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حمص04010781124فاطمةابراهيم علي كاظم1214410212157

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 237كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-10حمص04190051783سهيلهوالء حسين المحمد1214510212158

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-08-02القنيطرة04040071694مها قاسمحال كريم قاسم1214610212159

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

الجهاز المركزي 227كاتب ضبطوزارة العدلالال68.7120210

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

8مساعد فني

المعهد معهد1992-05-03حماه05100032354تريزمرتجى بدر حسن1214710212160

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

525طاهيوزارة الدفاع1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال71.5720125مطعم ومنهل

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-30حمص04120063019هدىريم علي مرعي1214810212161

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي النعم1379.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04200023205غيداءسيماء حسين محمود1214910212162

والبحث العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2599.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-12حماه05030041908رهيفةشعيب نصر الشعبان1215010212163

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1985.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04170026813كميليارغد رئيف الرزوق1215110212164

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1999-07-25حمص04010605600سهامروزالين سلمان حسن1215210212165

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال62.4720210

المحلية والبيئة

1886معلم حرفةوزارة التربية323فني كمبيوتروزارة المالية8مساعد فني

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-19حمص04170063750آمنةعلياء عبد الباسط آدم1215310212166
وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04150007273منيرهأمجد فؤاد ملحم1215410212167

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال179.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-05حمص04030059485ليلىمهند فائز الحلو1215510212168

المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04080018592فطيممريم حسني الرحيل1215610212169
وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2456.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-10حمص04110014806حياهفاطمه خضر بوظان1215710212170

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1988-05-18حمص04140004865عائده ابراهيمفادي عبدالكريم قاسم1215810212171

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال70.5220107

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التجارة الال322.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-04-07حمص04010012283غادياايفون حمود عاقلة1215910212172

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب
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وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-03طرطوس10100014917بهيهراما محمد محمد1216010212173

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2381.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-27حمص04220068609عبيرسارة نبيل معال1216110212174

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد نعمال1548.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-16حمص04140033632هيامعلي محمد دحدوح1216210212175

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربية127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010396125حسناءريم بسام المحمد1216310212176

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05170053998وفاءمايا غسان بلقيس1216410212177

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2100.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-02حمص04030000136هيامصهباء نضال الصالح1216510212178

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االتصاالت الال191.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-08-01حمص04010149361كفارشا مازن العباس1216610212179

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-10حمص04080041670نجاحنغم تميم منصور1216710212180

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االدارة 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1464.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-11حمص04010014132نظمهمجد احمد االحمد1216810212181

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال1694.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10حمص04010902259ضحىميس رفعت الصوفي1216910212182
وزارة االتصاالت الال173.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-31حمص04140043227نجوىعال حسن دردر1217010212183

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-16حمص04140031291كاترينديما ابراهيم عودة1217110212184

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال1895.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-24حمص04010096471عبيرريم سميح طراف1217210212185

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال268.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-03-25حمص04130065333سخيهسيف سليمان ديب1217310212186

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االدارة الال3338.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2004-01-01حمص04080044505نبيلهبتول ايمن حمد1217410212187

المحلية والبيئة

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

المعهد معهد1994-04-10حمص04190101479منامهند محمد حمدان1217510212188

التقاني الطبي

317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.5020160معالجة فيزيائية

المعهد معهد1994-09-05حمص04020028537داللجرجس خير هللا جرجس1217610212189

التقاني 

للهندسة 

الميكانيكية 

والكهربائية

مساعد فني وزارة النقلالال64.6420170كهرباء

(كهرباء)

عامل تمديدات وزارة الدفاع316

كهربائية

526ميكانيكي مصاعدوزارة الدفاع518

وزارة التعليم العالي الال1860.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04020054515الهامرغد فياض العبود1217710212190

والبحث العلمي

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال2876.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-10حمص04230010126داللآيه نجم دالي1217810212191

المحلية والبيئة

1064مساعد محاسبوزارة الكهرباء320مراقب مساعدوزارة المالية10جابي

وزارة التعليم العالي نعمال120.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-05حمص04030045928بسيمهنسرين راشد العلي1217910212192

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-26حمص04020054514الهامرهف فياض العبود1218010212193
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2480.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-23حمص04011079857عناياسهام هيسم القحف1218110212194

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-10حمص04190090445دالليمنى زياد الفاضل1218210212195

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1820.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-10حمص04230012269نافلةغادة علي الخليل1218310212196

والبحث العلمي

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2389.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-03حمص04030019519دنياروزان جبر خضور1218410212197
المعهد معهد1977-08-08حمص04010850803اميرهسهير خضر الجمال1218510212198

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال70.2520020

المعهد معهد1997-04-01حمص04170059238لما طالسزينب محمد طالس1218610212199

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.4020200صيدلة

وزارة االقتصاد الال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-24حماه04140001732هالورده محمد الشعار1218710212200

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1975-11-01حمص04120010968سميعههيام محمد أخرس1218810212201
وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال172.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-01حمص04050031373سعاداصف عيسى السليمان1218910212202

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1264.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04030052697ثريافاطمه فراز القصاب1219010212203

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التجارة الال256.0020020كهرباءثانوية صناعةثانوية1983-07-11حمص04220030838فريدةعبير خليل اليوسف1219110212204

الداخلية وحماية 

المستهلك

- عامل كهرباء وزارة الصناعة268فني طحن

إصالحات عامة

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد1995-02-15حمص04030029132نزهه المرعيمصطفى جبر المحمد1219210212205

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال62.7120173تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

1034مدرب تكييف
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال1706.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-15طرطوس10160149339انعاميارا محمود اسماعيل1219310212206

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال1499.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-25حمص04170143988امنهالرا غسان العلي1219410212207

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04230020773غادةبيان علي االبراهيم1219510212208

والتقانة

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال178.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-01حمص04010214485ايماننورا محمد نور شناعه1219610212209

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي نعمال2418.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20حمص04030061855هندبشرى سمير المصطفى1219710212210

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط 242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020056أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-25حمص04080006038فيضهقصي ماجد القاسم1219810212211

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15حمص04200031094حسيبهبدور عبد الغفار حمد1219910212212

والثروة المعدنية

وزارة االقتصاد 1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2223.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-02حمص04140041403جانيت نجلهمحمد هيثم عباس1220010212213

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال294.0020046كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-05-01حمص04140019346هياممهند معروف سالم1220110212214

وزارة التعليم العالي الال1911.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-13حمص04010853382سميحهآية جعفر الحمدان1220210212215

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

رهام دحام الجاسم 1220310212216

الحديدي

وزارة التعليم العالي نعمال1870.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-09-03حمص04050035286هيفاء

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال204.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-06السويداء13010060081ختامساره عبد هللا شحود1220410212217

والبحث العلمي

وزارة الموارد 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-10حمص04010361801سعادرنا عقل النقار1220510212218

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1987-12-01حمص04010113315منيفهمريم محمد غازي العبد هللا1220610212219

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

مصرف سورية الال71.9920090إدارة أعمال

المركزي

وزارة النفط 83عامل حاسب

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 116مساعد اداري ثان

العالي والبحث 

العلمي

492منشئ

وزارة االقتصاد الال2436.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-05حمص04220030426مريممرح مصطفى الشعبان1220710212220

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-17حماه05170008077نجاحمرام فؤاد عباس1220810212221

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1997-09-23حمص04230003624منىعلي احمد االسمر1220910212222

التقاني 

الصحي

358مساعد فني اولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.3020210معالجة فيزيائية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10حمص04220056600فلايرسجى سليمان السليمان1221010212223
رؤى دحام الجاسم 1221110212224

الحديدي

وزارة االتصاالت الال1644.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-11حمص04050035302هيفاء

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1987-10-01حمص04220022624وردهعلي بركات نصره1221210212225

المركبات

وزارة التجارة الال256.0020069

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة271فني ميكانيك

المشغل 

الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

323

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1486.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-17حمص04010435693نسريننغم محمد الملوحي1221310212226

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2367.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04190045742نجاحفاطمه خليل الخليل1221410212227

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2001-01-01حمص04190154554امون المحمودابتهال عبد الخالق مراد1221510212228

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال74.3320200محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 312مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-29حمص04220019793ريمسماره فواز سمرو1221610212229

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال132.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-07حمص04010453487سوسنبتول جالل الشيخ سليمان1221710212230

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد2000-01-10حماه05180023132فاطمه ونوسكوكب محمود محمد1221810212231

التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم العالي الال73.3920200شبكات حاسوبية

والبحث العلمي

وزارة االدارة 226كاتب ضبطوزارة العدل512مساعد إداري ثاني

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة التجارة الال298.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-11-10حمص04030055681زينبربى منير ابو ثلجة1221910212232

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة التجارة الال3670.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01حمص04220069288فاطمةكاتيا علي ابراهيم1222010212233

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

وزارة النفط والثروة الال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-25حمص04010706136منيرهنجاح عيسى االبراهيم1222110212234

المعدنية

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2212.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-01حمص04010470879شهديهلؤي سليمان العلي1222210212235
المعهد معهد1997-01-05حمص04040028014منا حسنلمى فهيم السليم1222310212236

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة309مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.3820180مخابر
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وزارة االتصاالت الال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-09حمص04230016907وصالمنال محمد اليوسف1222410212237

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2026.0020130علميثانوية عامةثانوية1993-04-22حمص04190056992جوريةسهير محمود المحمد1222510212238

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1985-01-22حماه05040017195شوكهرقيه صالح الطوبجي1222610212239

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1898معلم حرفةوزارة التربيةالال63.6420070تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1893معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1628.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-11حمص04010030428هندغزل باسم العيسى1222710212240
وزارة االقتصاد الال222.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص04030001724اسعافكنده محمد ديوب1222810212241

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-05حمص04190052605كرواننارين يوسف الناصيف1222910212242

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1988-09-12حمص04010133139أمل هاللمحمد عيسى عيسى1223010212243

التقاني 

الصناعي

1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال67.3020119تبريد وتكييف

المعهد معهد1995-10-22حمص04030065728ريم سليماناحمد سليمان يوسف1223110212244

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربية1919معلم حرفةوزارة التربيةالال71.9420150ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت الال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-09حمص04030029084بديعهعمران شعبان االشقر1223210212245

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2513.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-05حماه05010395116سميرهنغم محسن المحمد1223310212246

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال1877.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-01حمص04190108413شهرزادفاتن محمد الحسن1223410212247

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال172.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04080005574بخيتهرجاء احمد الصيني1223510212248

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

233كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-21حمص04120077848مريمنسرين غطفان زينون1223610212249
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2321.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08حمص04230023668برزهفلك بهجت غنام1223710212250
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية2002-01-25حماه05170014618سميرهحازم محمود محمود1223810212251

المركبات

وزارة التجارة الال2526.0020190

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة270فني لف محركات

اآلليات

وزارة التجارة 331

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

وزارة االتصاالت الال1974.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07030028713وفيقةسوسن يوسف قاق1223910212252

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

1006قارئ عدادات

وزارة االتصاالت الال153.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-25حمص04010756886كروانفاتن يوسف الناصيف1224010212253

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-02حمص04130056327صالحهغيداء سعيد تامر1224110212254
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01حمص04150006676أميرهسامر محمد الكردي1224210212255
عامل صيانة وزارة الصناعةالال3657.0020162تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1992-05-20حمص04050034054آماليعرب سعيد العلي1224310212256

الميكانيك

عامل ميكانيك وزارة الصناعة333عامل فريزةوزارة الصناعة323

صيانة

329

360كاتب رئيسيوزارة الصحة242كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2364.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04070001177ودادروعه فيصل العصوره1224410212257
المعهد معهد1976-06-14حمص04010839199بهيجهميساء جميل العلي1224510212258

التقاني 

الصناعي

عامل استخالص وزارة الصناعةالال57.5319970كيمياء صناعية

السكر

340

وزارة االتصاالت الال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15حمص04010200855مريمعليا مصطفى الخضر1224610212259

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 234كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01إدلب07030074139هناءميس مصطفى قداد1224710212260

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-15حمص04030007497كهربمنال علي الحامض1224810212261

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال247.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08حمص04010123900بديعهعلي اكرم سليمان1224910212262

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم269.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-11حمص04010505022عائدهنور بالل بالل1225010212263

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة 233كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حمص04030006653سريهعالء خليفة خليفه1225110212264

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال2336.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-08الالذقية06090075159يسرىرهف مفيد الكرم1225210212265

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط 233كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020097أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-10حمص04150026772سليمهرائد حسن يزبك1225310212266

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1999-03-21حمص04010750506فردوسريم طالب عكاري1225410212267

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال74.9220190مصارف وتأمين

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التبويب و 

الميزانيات

28

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-20حمص04010653212بريهرنيه حامد قراجة1225510212268

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2333.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10حمص04070000104ايجابوفاء مصطفى الحجازي1225610212269

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15حماه05120026389جميلهرهف أحمد جديد1225710212270

والتجارة الخارجية

128كاتب
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عامل صيانة وزارة الصناعةالال3080.0020200ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2000-09-14حمص04220065737ابتسامعلي نديم المصال1225810212271

الميكانيك

عامل وقاد وزارة الصناعة322عامل مثقبوزارة الصناعة323

ومراجل بخارية

328

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-10طرطوس10160103750سعداعال محمود حمود1225910212272

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباءالال237.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-08-15حمص04220028524رئيفهغاده عبد هللا الليمون1226010212273

عامل ميكانيك وزارة الصناعة500مساعد فنيوزارة الدفاع312عامل فني ميكانيكيوزارة النقلالال267.0020091ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-04-02حمص04120028636هنادهسليمان علي خليل1226110212274

صيانة

329

وزارة التجارة الال279.0020003تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1982-05-24حمص04010348417صبحيهأمين صالح االبراهيم1226210212275

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

أمين مستودع وزارة الصناعة277

المشغل 

الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

لحام وحدادة

326

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04030042794شاديهسوسن محمد اسماعيل1226310212276
231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2050.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-21حمص04030023786زعبيهنهى محمد يوسف1226410212277
وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-15حمص04020081905فاطمةأحمد حسن الرجب1226510212278

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حمص04180025360هناءسوزان مصطفى طه1226610212279
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حمص04190014104سوريانها محمود العيسى1226710212280

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال2513.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص10040009905سلوىلجين ماجد بركات1226810212281

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120090291هالإيناس يوسف سعادات1226910212282

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

المعهد معهد2000-07-16حماه05030015261غفران الصالحعفراء حبيب ونوس1227010212283

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال76.4120200المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل510مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

وزارة االتصاالت الال2745.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-21حمص04220048701هدىعلي اسد فاتي1227110212284

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال210.00200210علميثانوية عامةثانوية1984-01-31حمص04010277318وحيدهرمضان محمد الخليل1227210212285

والتقانة

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020085أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010432371جهيدهكمال عدنان الحمود1227310212286
وزارة النفط والثروة الال308.0020029ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1984-03-08حمص04010348481صبحيةوسام صالح االبراهيم1227410212287

المعدنية

1020عامل مهني

المعهد معهد1991-06-02حمص04120057047نديمه تيشوريرغده محمد تيشوري1227510212288

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.0620130

وزارة الشؤون الال2247.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-29حمص04010024255غصونريم موسى ديوب1227610212289

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-01حمص04010860302تمامنبراس مصطفى سالمي1227710212290

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2596.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-14حمص04010112476زهورمحمد سمير الحسين1227810212291

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

50قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة التجارة الال346.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-14حمص04030075949نوفهارم عبد الرحمن السقر1227910212292

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل259محاسب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-08حمص04010860303تمامبريجيت مصطفى سالمي1228010212293

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2258.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-24حمص04130028895سونياالياس محمود موسى1228110212294

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1984-11-26حمص05140004275وطفهاحالم سلمان سلوم1228210212295

زراعية

وزارة التجارة الال491.0020030ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد الال2461.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-15حمص04020015307فاطمههبه حسين مستو1228310212296

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال128.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-11-30حمص04010860305تمامرشا مصطفى سالمي1228410212297

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 51قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل242كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04080021262نجاحعادل سلمان زهرة1228510212298
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-04حمص04010472458نوفهسوسن منير محرز1228610212299
وزارة التعليم العالي الال155.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10حماه05090016762فاديهعال سمير ناعمه1228710212300

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2274.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-28حمص04010614147نديمهريم محمد العبود1228810212301

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

المعهد معهد1982-04-07حمص04220005279وزيره العسافغفران احمد العساف1228910212302

التقاني 

للمحاسبة 

والتمويل

وزارة الشؤون الال72.0820040محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 63منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

الهيئة المركزية 64منشئ رئيسي

للرقابة والتفتيش

17منشئ

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-20حمص06200102461مريمسمر علي درويش1229010212303

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1807.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04حمص04220047796فتاةأحمد محسن العبدهللا1229110212304

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1994-06-21حمص04010193049فاطمهتمام عدنان الطالب1229210212305

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال72.0720143ميكانيك مركبات
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2565.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-10حمص04110015611نجاتوعد نواف الحالوش1229310212307

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-21حمص04011068845ليلىبتول محمد االسعد1229410212308

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1753.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04110007581وفاءرشا عمار خنصر1229510212309
وزارة التجارة الال336.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-06-10حمص04030030577اميرهسميره علي سعود1229610212310

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-10طرطوس10240014300غادهرنا عامر الترك1229710212311

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-20حمص04170022447مهديةرهف ابراهيم اسماعيل1229810212312
وزارة االدارة الال152.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-01-15حمص04220021184وردهنزار خليل ادنوف1229910212313

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة9جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2476.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-25حمص04170015424مهديةسلمى ابراهيم اسماعيل1230010212314

العالي والبحث 

العلمي

232كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2534.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-04حمص04140022929غادهرقية جابر عيسى1230110212315
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2404.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05حمص04140044613ياسمينزيد ياسين عيسى1230210212316

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال143.0019980علميثانوية عامةثانوية1980-07-11حمص04010868180نصيحهغالب كاسر الملحم1230310212317

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-01-01حمص04010456963رانيهراما عدنان معروف1230410212318

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة التعليم 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال67.7820180

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

227كاتب ضبطوزارة العدل519

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1510.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-27حمص04020002636سحرهبه وجيه خليل1230510212319
المعهد معهد1999-01-01حماه05070040099هناء االسعدهال وائل األسعد1230610212320

التقاني 

التجاري

494امين مستودعوزارة الدفاع493مساعد محاسبوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال68.5220180محاسبة

وزارة التجارة الال269.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-02-04حمص04020003472سحررنا وجيه خليل1230710212321

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

315معاون محاسبوزارة الصناعة10جابي

المعهد معهد1997-07-22حمص04010902558ليلىيوسف اسعد العباس1230810212322

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وزارة الدفاع1880معلم حرفةوزارة التربية1881معلم حرفةوزارة التربيةالال65.4620201تبريد وتكييف

وتبريد وتدفئة

519

وزارة التجارة الال200.0020030كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-03-16حمص04190003148انعاممحمد حسين ابراهيم الزين1230910212323

الداخلية وحماية 

المستهلك

1072عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1018فني كهرباء

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال234.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-06-30حمص04220064576يسرىاماني اسد العلي1231010212324

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10حمص04220016890فاطمهنضال رزق العباس1231110212325

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال301.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-08حمص04010772990بديعهخضر علي العمر1231210212326

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

315كاتب ماليوزارة النقل10جابي

وزارة االتصاالت الال1805.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-05حمص04120105740سحرمرح حسن معروف1231310212327

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 360كاتب رئيسيوزارة الصحةالال2200.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20حمص04200033644نجوىرضوان أيمن عبد اللطيف1231410212328

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-14حمص04030078513نجوددارين علي سالمه1231510212329

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-15حمص04010079884رمزيههناء أسعد عبدهللا1231610212330

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-05حمص04010304986ناديهندوه نايف السراقبي1231710212331

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال235.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-05حمص04080008755فاطمهوفاء صبري العباس1231810212332

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

52قاطع فاتورةوزارة التربية1546

المعهد معهد1990-01-01حمص04010349285زهيدهغزل محمد غسان القج1231910212333

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة التعليم العالي الال67.7120100

والبحث العلمي

الجهاز المركزي 512مساعد إداري ثاني

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

وزارة الشؤون 13

االجتماعية والعمل

65منشئ رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2176.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05070048454سميرهمنى ياسين منصور1232010212334
ميكانيك ثانوية صناعةثانوية1987-06-20حمص04190083628فهميهمحمد يوسف قاسم1232110212335

المركبات

وزارة التجارة الال263.00200610

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل مراقبة وزارة الصناعة271فني ميكانيك

محطة الديزل

وزارة الموارد 330

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1552

وزارة االتصاالت الال4181.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-21حماه05070048453سميرهمايا ياسين منصور1232210212336

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-17الرقة11010135867زكيهلطيفه هشام الحاج حسين1232310212337
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-25حمص04020001746فاتنسناء محمد ونوس1232410212338

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1993-11-16حمص04120081507ضحوىتمام محمد العلي1232510212339

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال62.1120160

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1999-05-16حمص04190083067ايمانعائشه عبدالسالم الحوالني1232610212340

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال73.5820200

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01حمص04010531516اسعافرشا علي الداوود1232710212341

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-03حماه05030049298فاطمةبشرى محمد الونوس1232810212342

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-24حماه05090016059جنىصبا علي العيسى1232910212343

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1843.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-01حمص04150019350زاهيهميساء مصطفى الحسن1233010212344

والبحث العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال2252.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15حمص04030009118حسنهمحمد رياض ياسين1233110212345

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال123.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-05-13حماه05170033218صبحيهنبال سلمان سليمان1233210212346

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2551.0020145علميثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04010166696نادياجميل كمال الجاني1233310212347

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة239كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-10حماه05170033215صبحيهنازك سلمان سليمان1233410212348

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2018.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-12-18حمص04040004443نسرينهبا تامر حسن1233510212349

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2029.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-07حمص04180016677هدىساجدة عبد الكريم عدية1233610212350
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04220006492وضحهبدور شلهوم اليوسف1233710212351
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25حمص04180011587بهيجةزينب احمد العيسى1233810212352
وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1235.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15حمص04220010650علياوالء طالب مستو1233910212353

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020059أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-20حلب02390207503زهيةعلي مصطفى جابر1234010212354

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية ثانوية1991-09-26حماه05050162299علياليلى نبيه الزين1234110212355

زراعية

وزارة التجارة الال268.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01حمص04010179544لولوفاتن مطيع ابراهيم1234210212356

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2174.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-11حمص04140041312غادههبا ياسر زعرور1234310212357
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-11حماه05050188695رانياحنين محمد جبر1234410212358

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد الال1385.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04040021156جوليتتاال محمد األحمد1234510212359

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-25حمص04060007217سحرهديل هاشم الشعبان1234610212360

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

الجهاز المركزي الال2528.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-12حماه05170015901فايزهاناس علي درغام1234710212361

للرقابة المالية

وزارة التجارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء1019مستثمر حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

257بائع

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04010331751نداءنسيم رياض المعراوي1234810212362
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-04حمص04220046269خضرهديانه سليمان الضاهر1234910212363
وزارة االتصاالت الال129.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-15حمص04130040616اكابررويدا عنتر خليل1235010212364

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05070002524منيرهفريده نصر حبيب1235110212365

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 18محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

239كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال200.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-01حمص04040000558هيامرشا نزار أحمد1235210212366
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01حمص04180057013مكيهاحمد رياض المطر1235310212367

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2312.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-21حمص04140004019رغيدهنور احمد خليل1235410212368

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 9جندي إطفاء

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1982-04-22طرطوس10160100877بديعه محمدياسمين رزق محمد1235510212369

التقاني 

الهندسي

وزارة التعليم العالي الال67.9420040المساحة

والبحث العلمي

مساعد وزارة النقل509مخبري

فني /مهندس

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

318

وزارة الشؤون الال2488.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-17حمص04030001310داللنغم حسن ديوب1235610212370

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال2314.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-31حمص04230045215صباحتغريد حسن نور الدين1235710212371

المعدنية

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-25حماه05100034046شهيدهظبيه يوسف صالح1235810212372

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2260.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-28حمص04050039272صفاءساره مرعي الحسن1235910212373

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال230.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02حمص04030039973فكتورياغروب محمد ادريس1236010212374

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد1984-11-08حمص04010011630جميلةهيام علي عيد1236110212375

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال 1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربيةالال61.0120070تقنيات كهربائية

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

وزارة التعليم العالي الال1918.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-05حمص04140040213رغيدهرغد احمد خليل1236210212376

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-31حمص04030031474فديههبة مفيد المرعي1236310212377
وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-15حمص04040021030نهادوسام يوسف موسى1236410212378

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1996-01-01حمص04010490568ليلى النيصافيمحمد عامر مريم1236510212379

التقاني 

الصناعي

1918معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9320170ميكانيك مركبات

وزارة االقتصاد الال1676.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-06حمص04150011657ميساءايمان احمد عباس1236610212380

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2735.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-28حمص04010809093رفيدهآيه عيسى السليمان1236710212381
وزارة التجارة الال2320.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01حمص04030009367ياسمينروان تامر السلمان1236810212382

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة االتصاالت الال1711.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10حمص04010016031مريممرح ايمن شقوف1236910212383

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2363.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-03حمص05050112575سالمعهد اسماعيل االحمد1237010212384

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-05-20حمص04060044789نجاهآية كميل صالح1237110212385

التقاني 

للصناعات 

الغذائية

المعهد التقاني 

للصناعات 

الغذائية

341عامل استصناعوزارة الصناعةالال71.9420200

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2306.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-22الالذقية06150073903سهاملونا بديع مقديد1237210212386

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االدارة 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1702.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-11حمص04130074442احالمأيهم صديف رشيد1237310212387

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 9جندي إطفاء

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-09حمص04010016024مريمرفاه ايمن شقوف1237410212388

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1816.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-31حماه05170051989ناديهميسان رزق صبره1237510212389

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1998-01-14حمص04010637947نادرهآالء موفق المصري1237610212390

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال70.2920180تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1872معلم حرفةوزارة التربية336

وزارة االتصاالت الال1870.0020143علميثانوية عامةثانوية1996-08-03حماه05180031430لميسعلي حسين صالحه1237710212391

والتقانة

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1994-05-14طرطوس10220016273ليلىعبير علي بدران1237810212392

زراعية

وزارة التجارة الال3476.0020130ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1554.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-05حمص04040001757عائدهسلمان علي موسى1237910212393
وزارة االقتصاد الال1549.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-22حماه05170051118مريمغزل محمد وسوف1238010212394

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال187.0020115أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-14حمص04030045011منيرةعمار صالح سلمان1238110212395

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01حمص04060009256امينهرويده محمد عواد1238210212396

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-07حمص04150001211شريفهماريه منير العلي1238310212397

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1971-01-24حمص04030050638خدوجصبا كامل مريم1238410212398

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال57.4019940

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم العالي الال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010007691هناءرواء نزار بدور1238510212399

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2062.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-15حمص04120089916مهدرهف فرحان المصري1238610212400

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد الال179.0020030علميثانوية عامةثانوية1983-12-01حماه05020082045املعلي ابراهيم سالمة1238710212401

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-17حمص04170003808املربا احمد الخطيب1238810212402
المعهد معهد1989-01-01حمص04150012170جومانه طويلهدى عدنان حسن1238910212403

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال67.4020120إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04010014325حياههبه اسكندر الشيني1239010212404
وزارة االتصاالت نعمال2174.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-05-03حمص04120077393سوريانغم مالك عباس1239110212405

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم العالي الال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-15حمص04010266642وردهغيداء يونس سالمه1239210212406

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25حمص04170085667نجمهتركيه عز الدين فرزات1239310212407
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231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1342.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04010318380صفاءرقية خالد ياسين1239410212408
وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1757.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-21حمص04011141819رضاءرنا محمد صفوان تدمري1239510212409

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 53قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2009.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-16حمص04220005317ياسميناليس غسان السوده1239610212410

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التجارة الال272.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-03حمص04120079244سهامصفاء محمد محمد1239710212411

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة258أمين صندوق

ثانوية ثانوية1998-06-10حمص04220043524هدىمي عبدالحميد النداف1239810212412

زراعية

وزارة التجارة نعمال3130.0020160ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-24حمص04120101471كوثرسوزان عيسى خضور1239910212413

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 237كاتب ضبطوزارة العدلالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190053048وفاءباسل محمد نبيل مراد1240010212414

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-04حمص05030023363رتيبههناء عبد العزيز شنو1240110212415

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 234كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01حمص04190100892اسمههيام خالد العقل1240210212416

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال1970.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-07حمص04010073639ميسربسمه وليد قصاص1240310212417

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال143.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-06-02حمص04010446387نظيرهديمه علي السليمان1240410212418

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-16حمص04130005282فهيدهريم خليل حبابه1240510212419
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020183أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-19حمص04010396708فلايرمجد نزار بالل1240610212420
وزارة الشؤون الال2446.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04011147830ساميهرفيف علي الجوراني1240710212421

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1286.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06حمص04150013750عبيرسناء احمد حصاوي1240810212422

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-05حمص04060030955جرجيتفرانسيسكا الياس توما1240910212423

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-26حماه05090006091شيرينوفاء هيثم الحسن1241010212424

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال244.0020124علميثانوية عامةثانوية1994-05-25حمص04010433232شاديهغدير محسن القاسم1241110212425

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04020006503وفاءرقيه عماد عباس1241210212426

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1992-04-04حمص04220034331ضياءاحسان مفيد المصري1241310212427

التقاني 

الصناعي

1919معلم حرفةوزارة التربية1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال73.5120123ميكانيك مركبات

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020029أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20حمص04120074060نجيبهنور حسين ناصر1241410212428

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1863.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-11حمص04020058332كوكبنور الهدى محمد جموع1241510212429
238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2514.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-15حمص04170051100حليمهفاطمه محمد مطر1241610212430
وزارة االقتصاد الال232.0020113علميثانوية عامةثانوية1992-10-10حمص04010404655اميرهسليمان سمير ايوب1241710212431

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2364.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08حمص04011203713مريمرند محمد اليوسف1241810212432

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم العالي الال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25حمص04140026338آجياسمر ياسين السليمان1241910212433

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2514.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-01حمص04011121030داللصفاء غسان الحسن1242010212434
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-09حمص04040000275سهيلهسوزان جمعه قسوم1242110212435
المعهد معهد1993-04-24حمص04020004916عبير الخليلحسين ايمن محمد1242210212436

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1074مدرسوزارة السياحة1072مدرسوزارة السياحةالال65.2320150مطبخ وحلويات

وزارة التجارة الال2977.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01حمص04170050816الهامتيماء قاسم بحبوح1242310212437

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 263أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 262محاسب مواد

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة الشؤون الال2231.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-10حمص04010806923سهامحنين فيصل االبراهيم1242410212438

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

233كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-27حمص04020005476وردهسماح خليل المحمد1242510212439
وزارة الشؤون الال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-01حمص04220027101اميرهدمعة احمد التركي1242610212440

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

53قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم العالي الال142.0020020علميثانوية عامةثانوية1976-03-28حمص04020095466داللمها محمد الحسن1242710212441

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1572.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010183181فاديهمرح محمد الصالح1242810212442

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-20حمص04180077706حياهسوزان سامي المصطفى1242910212443

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-02حمص04230020631رهيجهآمنه محمود الونوس1243010212444
المعهد معهد1983-01-18حمص04150026312حليمه سليمانطالب محمد محمد1243110212445

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 501مساعد فنيوزارة الدفاع1923معلم حرفةوزارة التربيةالال63.60200610تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

255فني ميكانيك

وزارة االتصاالت 239كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04020036998سميرهسوسن معاذ مشعل1243210212446

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الموارد الال242.0019980ميكانيكثانوية صناعةثانوية1981-01-08حمص04070011069سعادخالد محمد الكناوي1243310212447

المائية

وزارة التجارة 1556مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 270فني لف محركات

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

المعهد معهد2002-01-01حمص04140016338يوسفيه سليماننيرمين يوسف سليمان1243410212448

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط والثروة الال68.8620220

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

227كاتب ضبطوزارة العدل8مساعد فني

ثانوية ثانوية1982-08-01حمص04010293742جمولالهام رفعت عطيه1243510212449

زراعية

وزارة التجارة الال733.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال124.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04230000132عفيفهانصاف محمود جمال1243610212450

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1985-08-15حمص04010082142هيامسمر حسن المحسن1243710212451

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال84.9220050

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االدارة الال126.0020030علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04170024103نوفةبسام عدنان والي1243810212452

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 22محاسب

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 23محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

المعهد معهد1986-03-15حمص04140016290يوسفيه سليمانأميره يوسف سليمان1243910212453

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال74.6120050تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05170018725ميساءبشرى منيف خضور1244010212454

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-25حمص04010123642جوريهمرفت محمود السليمان1244110212455
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-17حمص04040032967شتوهرنا خليل كنجو1244210212456

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2644.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-04حمص04010588665هيامبريام علي المصطفى1244310212457

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-25حمص06200051386كلثومباسمه يوسف اسماعيل1244410212458

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1993-05-15حمص04140016325يوسفيه سليمانزينب يوسف سليمان1244510212459

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال66.5520160تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

1891معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-16حمص04080038036فهميهمرح فرزات عوده1244610212460
وزارة االتصاالت الال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-07حمص04010870993فاطمهاسماء عبد الرحمن سمره1244710212461

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2269.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01حمص04010775630دارينشهد ضياء يزبك1244810212462

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 239كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-25حماه05170037053تمانيهعزاب ناصر خليل1244910212463

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2313.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-11حمص04010804607رساليادلع درغام السقر1245010212464

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال146.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-15حمص04060005623حميدهسحر محمود شيحه1245110212465

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد2000-10-26حمص04080015608سهامأغيد مسلم غريب1245210212466

التقاني 

الصناعي

1885معلم حرفةوزارة التربية1884معلم حرفةوزارة التربية1882معلم حرفةوزارة التربيةالال68.3620210تحكم آلي

وزارة الشؤون الال146.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-06-22حمص04010742401فلايرهديل فيصل دولي1245310212467

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-14حمص04180007302شاميهفيروز احمد العجي1245410212468
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01الالذقية04010107210نديمهميس علي السكاف1245510212469
وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2420.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-16طرطوس10010099221حسيبهديما ابراهيم جمول1245610212470

العالي والبحث 

العلمي

51قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2175.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-22طرطوس10090063470بلسمنغم حسان محفوض1245710212471

والبحث العلمي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-06-10حمص04010861306غنىمحمد نور طريف الخاص1245810212472

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 494امين مستودعوزارة الدفاعالال64.8220210محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-11حمص04010897309وطفهغيداء كامل الحسن1245910212473

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال170.0020073أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-14حمص04010004849صباحعلي فيصل النقري1246010212474
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-05حمص04060027081انيسهريم عدنان الشريقي1246110212475

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال148.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-04-08حمص04010000405هناءريهام فايز سرور1246210212476

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الموارد الال1532.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-22حمص04060028871هالهخليل اديب الشعار1246310212477

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

360كاتب رئيسيوزارة الصحة228كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-08حمص04020134333فطومرابعه احمد االحمد1246410212478
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2480.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-08حمص04010716826داللامل نور الدين المصري1246510212479
وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1411.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04220060193هندآيات عبد العزيز الجمعه1246610212480

والتجارة الخارجية

238كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-06حماه04130040645سلوىحنين منذر جعفر1246710212481

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01حمص04170085395سميرهملك حسن االبراهيم العيد1246810212482
المعهد معهد1997-10-19حمص04010396758يمنبشار كمال بالل1246910212483

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 323فني كمبيوتروزارة الماليةالال69.9120190

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االدارة 115

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة االتصاالت الال213.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-01حماه05150060352نظيرهعال محمد لولو1247010212484

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة النفط 1064مساعد محاسبوزارة الكهرباءالال3217.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01حمص04090018804عائشهوئام محمد الطالب1247110212485

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

315معاون محاسبوزارة الصناعة99

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال3263.0020133كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-11-11حمص04030011501نادياحسن طالب شحود1247210212486

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال247.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-20حمص04200032907نجاحفاطمه قاسم الحمود1247310212487
346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1492.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04220031138حكميهعلي صادق دوم1247410212488
وزارة التعليم العالي نعمال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-03حمص10010163199فاطمهماريه محمد فاعور1247510212489

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

وزارة 1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-06الالذقية06220021458سهامنغم ابراهيم سالمه1247610212490

والبحث العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

238كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-14حمص04150028070غصونناهيه راجح حسين1247710212491
وزارة 51قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2235.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-10حمص10260014835تغريدمروة محمد خدوج1247810212492

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-04حمص04220041019سعادنيروز أحمد الخضر1247910212493

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص01010263654سوزانهبة محمد جمال الدين1248010212494
وزارة االتصاالت الال2068.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-12حمص04150007211يسرىفاتن مالك ملحم1248110212495

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال347.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-10-23حماه05050078405رفاءبشرى عقل مريم1248210212496

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

وزارة التعليم العالي نعمال1582.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-18حمص04040021015شاديههناء ابراهيم عساف1248310212497

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال1515.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04050028916بسينهبتول محمد السليم1248410212498

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 17محاسب

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2409.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010456259فايزةسارة محمود المصطفى1248510212499

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1980-01-03حمص04010815676رسميهوعد سليمان الياسين1248610212500

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال59.7520000

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة االدارة الال335.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-25ريف دمشق03340035554فاطمهرؤى علي القاسم1248710212501

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االدارة الال144.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-12-01حمص04050001746شهيرهبسينه سليم سليم1248810212502

المحلية والبيئة

وزارة االتصاالت 17محاسب

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-08طرطوس10220016787هدىعبير احمد معال1248910212503

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2352.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030054787وردهابراهيم حسن االفشل1249010212504
وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-13حمص04130033625رسميهلميس اسكندر حبابه1249110212505

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1652.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-21حمص04140045057دعدعلي مرتضى بالل1249210212506

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال1317.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10حمص04190086346ريمادعاء محمد االحمد1249310212507

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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المعهد معهد1986-09-14حمص04010180819حميدهرشا مرشد سليمان1249410212508

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال67.4120060

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم 240كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-02حمص04050015403سحرفدوى خالد االسمر1249510212509

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الموارد الال292.0019973حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1978-03-20حمص04120059125فاطمهحسام علي يوسف1249610212510

المائية

1550مراقب ورشة صيانة

وزارة التجارة الال341.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-03حمص04010013740سهامبتول توفيق يوسف1249710212511

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

258أمين صندوق

نرمين عبدالعزيز السيد 1249810212512

علي

231كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04110009590عيشه

وزارة الشؤون الال2674.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص04010303225نجوىساره محمود شقوف1249910212513

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال200.0020126علميثانوية عامةثانوية1994-03-21طرطوس10110018518فدوىجعفر مالك صالح1250010212514

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1551.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-05-15حمص04180049759ميادهفاطمه عبدالحليم االحدب1250110212515

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2042.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-05حمص04140045034دعدمانيا مرتضى بالل1250210212516

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال136.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10حماه04140027977نجاحروعة خالد شحم1250310212517

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

المعهد معهد1987-04-19حماه05090005812نفله الشعارمنى نايف عيسى1250410212518

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال76.4320080محاصيل حقلية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

304خفير حراجي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةنعمال218.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04040012507اميرهنور عدنان علي1250510212519

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1988-04-04حمص04230003190سعاديحيى محمود الحالق1250610212520

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة النفط 226كاتب ضبطوزارة العدلالال69.1520149

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

الجهاز المركزي 115

للرقابة المالية

مدخل معلومات 

حاسوب

13

نور هللا عبد اللطيف 1250710212521

المحمد

وزارة االتصاالت الال1605.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-25حمص04010430458ناهد

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال134.0020079أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-28حمص04140006381نجاحشادي خالد شحم1250810212522

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04220054183فداءعبير محمد االحمد1250910212523

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2647.0020171علميثانوية عامةثانوية1999-09-05حمص04010130120ماجدهعمار يوسف حسين1251010212524

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الموارد 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1556.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05050128962نبيههنسرين حسن حسن1251110212525

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1546

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15حمص04010126711جوليتياره رفيق ابراهيم1251210212526

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال271.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-21حمص04010096449صباحساره محمد الحبيب1251310212527

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2109.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-17حمص04011026427لمياءاليسار لؤي الدبوس1251410212528

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة 1546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال141.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-11-07حمص04010433381وزيرهعبير علي المحمد1251510212529
وزارة االتصاالت الال144.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه04030013055وصالميس يونس القاسم1251610212530

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1645.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-26حمص04230028298محاسنبديعه كاسر الجوراني1251710212531

والتقانة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-04حمص04060006315هندبشرى عيسى االحمد1251810212532
وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2407.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-19حمص05030011854رحابرجاء رجب خضر1251910212533

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2007.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-11حمص04220043242غادهحسن اسبر حمدان1252010212534
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2357.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-16حمص04010383304رسميهحنان فواز فاتي1252110212535
وزارة النفط والثروة الال1440.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-10حمص04010853507وفاءالما نضال السكاف1252210212536

المعدنية

وزارة االتصاالت 1021أمين مكتبة

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد نعمال117.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-04-01حمص04220044705جميلهايمن حسن شعبان1252310212537

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-06حمص06020040462سمرعال احمد زيتي1252410212538

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-18الالذقية06100036753هيامهيا ناجي سلمان1252510212539

والبحث العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة
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وزارة االتصاالت الال2263.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-22حمص04070000498انطوانيتسالم فايز السطاح1252610212540

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1998-06-17حماه05150062884لينانتالي مدين عيسى1252710212541

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال82.6020180محاسبة

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 311أمين صندوقوزارة الصناعة11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

124كاتب

وزارة االدارة 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1991.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04080030243فاطمهعلي غازي عزيز1252810212542

المحلية والبيئة

1007جندي اطفاء

وزارة الشؤون الال2181.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-03-11حمص04040018709سادهانهسلمان راجح اسعد1252910212543

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

جالل الدين خضر 1253010212544

المحمود

وزارة التجارة 311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال236.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-05حمص04010573240سميره

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

وزارة االتصاالت نعمال109.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-01حمص04010032584يمانهبتول نور الدين الخضر1253110212545

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-21حمص04040002066رائدهيوسف علي معماري1253210212546

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي النعم1833.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-20حمص04011148223عائدهبشرى بالل بالل1253310212547

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-06حمص04010889629فاتنهبه عبد الحميد عوف1253410212548
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-28حمص04220056184عائشهبراءه احمد الخضر1253510212549
وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1993.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-05حمص04010123220رجاءعال محمد االبراهيم1253610212550

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 53قاطع فاتورةوزارة التربيةالال122.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-02-14حمص04230015431سروهرحاب اسكندر الحوراني1253710212551

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1995-02-16حمص04010458857امالعبد العزيز ناجح االحمد1253810212552

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال75.1020150تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

501مساعد فنيوزارة الدفاع255فني ميكانيك

241كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-23حمص04070032182آمنهشيماء محمد سعيد اليوسف1253910212553

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03حمص04080000757كوثرزينه حسين خضور1254010212554
499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2452.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04010021347نديمهشيرين علي الفاضل1254110212555
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-03حماه05010249295نزههرقيه صالح االحمد1254210212556
وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020081أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04080022799يسرىوائل عبد الرزاق الخضر1254310212557

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال132.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04190003017ابتسامعبير صفوان بطيخ1254410212558

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال267.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-03حمص04230048103مديحةلمى غازي الحسن1254510212559

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

المعهد معهد1998-04-21حمص04070015502وفاءختام نضال الحالق1254610212560

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة347مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.2720190طب طوارئ

وزارة الشؤون الال2243.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04050037227نوالضحى احمد الحمد1254710212561

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-01حمص04010384158يسرهبيان دريد االشرف1254810212562

والتقانة

231كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1472.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-01حمص04130074880لوراكارولين فايز اسد1254910212563

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-23حمص04030076042دعدسرور جمال شيحه1255010212565
وزارة التعليم العالي الال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01حمص04010298713غادهحال فداء حمدان1255110212566

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-05حمص04010018078فتيهمي راتب العمر1255210212567

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010430301رفعهشذى مالك العباس1255310212568

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2316.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010512952وفيقهفاتن نصر الدين النيساني1255410212569

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة االتصاالت الال1807.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04070000111اسماءبشار عبد الباسط الحجازي1255510212570

والتقانة

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-03ريف دمشق03060016716كاملهرحاب زين الدين الصالح1255610212571

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة الشؤون الال1825.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-29حمص04230004776عفافروان احمد التاسع1255710212572

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-23حمص04220064560يسرىهديل اسد العلي1255810212573

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04230016705ايفونوفاء عدنان الزير1255910212574

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال1485.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-08-06حمص04010740299شروقنور الهدى جمال الحديدي1256010212575

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-08حماه05050221218نهادرغد علي العلي1256110212576
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المعهد معهد1998-12-30حمص04010714887ضحوكغزل عبد الهادي حمراوي1256210212577

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربيةالال80.0020210تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

336

وزارة التعليم العالي الال189.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04190064361مشيرهنيروز مصطفى الحسن1256310212578

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة النفط والثروة الال122.00200510أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-23حمص04010018766سميرهأحمد نعيم االبراهيم1256410212579

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حمص04040032440اسمهانوعد علي علي1256510212580

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2356.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-26حمص04230018944نادياهديل محمود الغانم1256610212581

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 243كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-21حمص04010004080حميدهسليمان خضر الفاضل1256710212582

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04150021046فوزيهعفراء علي عثمان1256810212583
وزارة االدارة الال145.0019950علميثانوية عامةثانوية1975-03-31حمص04150005218وردهلؤي عيسى خليل1256910212584

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة التعليم العالي الال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03حمص04150021223علياماجده ابراهيم عيسى1257010212585

والبحث العلمي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-21حمص04020005321فداءلبنى سامر المحمد1257110212586

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2769.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-29حمص04040025274ناديا خليلريم مظهر محفوض1257210212587

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-04حمص04011233298خديجهصفاء عبدو كحلو1257310212588

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-25حماه05170024277هالهرهف احمد حالق1257410212589

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05حمص04080009495سميرهجوزفين نزيه عرب1257510212590

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال1223.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-06حمص04170047448ميادهبيان ابراهيم فرزات1257610212591

والتقانة

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2336.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-05حمص04010437249ختامآالء خالد القندقجي1257710212592

والتقانة

320عامل فرزوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1989-04-21حمص04010608124سحرهال موريس دريزي1257810212593

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال68.8420090

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120049570سماهردينا ابراهيم عباس1257910212594

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

ثانوية ثانوية1982-06-05حماه05010221596سليمهتشرين علي القاسم1258010212595

زراعية

وزارة التجارة الال850.0020010ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت الال1743.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120049576هدىنور يوسف عباس1258110212596

والتقانة

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال107.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01الرقة04140033092وفيقهلما رزق كنجو1258210212597

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل239كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019860أدبيثانوية عامةثانوية1965-09-20حمص04040002847رهيجهدالل سلمان نجم1258310212598
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-05حمص04010305349بتول محمدهبه حسن ميهوب1258410212599

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2387.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-23حمص04030050614نضالرزان نزيه مريم1258510212600

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال1541.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-01حمص04130056051سفيرهوالء حليم برو1258610212601

المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-12حماه05170016610سحرعمار عيسى بالل1258710212602
وزارة النفط 234كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01حمص04130056072حياةريم حسن برو1258810212603

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2074.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-08حمص04040027051رجاءهبه رفيق عباس1258910212604

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال1869.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-24حمص04230010088فلايرلورا محمود دالي1259010212605

المحلية والبيئة

16محاسب

234كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01حمص05010491198نعيمه ديبشيرين عبد الكريم سلطان1259110212606
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-01حمص04230016247ريمههيفاء محمد الزير1259210212607

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال1851.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-04حمص04230055286ريمايه فراس االبراهيم1259310212608

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال2023.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-10حمص04010023100دعدريتا علي الصالح1259410212609

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-29حمص04220044555هيفاءروال حسن تكروني1259510212610

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-18حمص04010535762ثنيهبتول عبداللطيف ابراهيم1259610212611

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االدارة الال147.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-10-20الرقة11030034106سهامفهميه سليمان االبراهيم1259710212612

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04010141921لينانور برهان ادريس1259810212613

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2487.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05100027623يازيرقيه عبد المنعم الحمود1259910212614

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-19حمص04010471345ميادهكنده غزوان عبد الهادي1260010212615

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1835.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-27حمص04220048913مهديهاروى جابر الموسى1260110212616

والتجارة الخارجية

243كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-18حمص04220045493ايمانبتول رمضان العلي1260210212617

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2141.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01الحسكة08010041372لبنىميران حسين الحسن1260310212618

والبحث العلمي

53قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 349مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1608.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04230013734نجاةعلي محمد االحمد1260410212619

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-30حمص04010194589زينهعرفان مهنا زعرور1260510212620
المعهد معهد1998-06-03حمص04230060417ندىجعفر وفيق دالي1260610212621

التقاني 

الصناعي

1912معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال69.4920201ميكانيك مركبات

وزارة التعليم العالي الال2480.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-30الحسكة08010041390لبنىمايا حسين الحسن1260710212622

والبحث العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

ثانوية ثانوية1981-06-11حمص04060029441ثلجهمحمد دروبي الخضر1260810212623

زراعية

وزارة التجارة الال905.0020015ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2349.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25الالذقية06220016320شهيدهزينب عباس جزعه1260910212624

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04120074806زينه سلومتهاني يوسف سلوم1261010212625

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال252.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-06-06حمص04010312924ميادهعال عبد الجليل الشوا1261110212626

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2608.0020172كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-01طرطوس10010114262محاسنعباس حسين ابراهيم1261210212627

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد1990-01-16حمص04010218022هاللهبه سعيد عاصي1261310212628

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.6320100

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04220021455ناديامصعب علي الحمود1261410212629

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 240كاتب ضبطوزارة العدلالال2306.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-30حمص04050037029فاطمهخوله فرحان شهاب1261510212630

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون الال2336.0020140علميثانوية عامةثانوية1990-01-17حمص04010346282منىعال خالد الغربي1261610212631

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال123.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-01حمص04010778819موليهجعفر تامر الحمود1261710212632

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب

وزارة االتصاالت 240كاتب ضبطوزارة العدلالال2362.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-09حمص04050029217فاطمهحسن فرحان شهاب1261810212633

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1974-03-20حمص04010351854ختامخلود يحي ادريس1261910212634

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال71.9519950بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

301خفير حراجي

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال1512.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-23حمص04010389124اكتمالاشرف عصام العباس1262010212635

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال185.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-04-25حمص04030022312نوال خلوفسليمان ياسين العلي1262110212636

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

320عامل فرزوزارة الصناعة1546

وزارة الشؤون الال2285.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-31حمص04150027998اعتدال سليمانرزان محسن سليمان1262210212637

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2338.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-07الالذقية06200084611منيفةحيدر نظير وردة1262310212638

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 360كاتب رئيسيوزارة الصحة232كاتب ضبطوزارة العدلالال282.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-16حمص04200027610منيرهفاطمه فواز دعاس1262410212639

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1290.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-02حمص04190042868وصالزينب علي زينة1262510212640
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1992-07-31حمص04010773457انتصارعال ناظر حالس1262610212641

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحة350مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.1620130طب طوارئ

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-04طرطوس10240003420رندهابتسام حسام الدين عيسى1262710212642
وزارة االتصاالت الال1591.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10حمص04010700991سهاماديبه غازي الحلموشي1262810212643

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االدارة الال2481.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-20حمص04030017294ليلى العليحال محمد الحمود1262910212644

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 52قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10حمص04030017259اعتدالماريا خضر الحمود1263010212645
المعهد معهد1994-06-11حمص04010996797باديهميشيل مرعي مرعي1263110212646

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال67.9220160

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10حمص04011161259نسرينرانيه محمد سمير المعاز1263210212647
المعهد معهد1998-04-26حمص04011097390نجاحليندا مشهور مرعي1263310212648

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة 311أمين صندوقوزارة الصناعة310أمين مستودعوزارة الصناعةالال66.6120190محاسبة

المحلية والبيئة

11مأمور تحقق

وزارة التعليم العالي الال2454.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08حمص04220053416سهامنغم عمار الحسن1263410212649

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1999-08-25حمص04190029952خدوجشفاء غازي الدايخ1263510212650

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال76.1720190

المحلية والبيئة

وزارة النفط 8مساعد فني

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 115

العالي والبحث 

العلمي

فني صيانة 

حواسيب

519

وزارة الشؤون الال227.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-30دمشق04010093882نوالميرفت نديم السعيدي1263610212651

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-05حمص04030014478نجاهزينب ناصر عباس1263710212652

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2607.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-11حمص04140040196رغيدهلوجين احمد خليل1263810212653

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد2000-08-30حمص04080032982بسيمهديما سمير ابراهيم1263910212654

التقاني 

الزراعي

زينة وتنسيق 

حدائق

وزارة الزراعة 522حدائقيوزارة الدفاعالال79.7420200

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-05حمص04230023335وسيلهختام محمد الجوراني1264010212655

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال188.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-06حمص04040017437نهىلوراند متى عيسى1264110212656

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-14حمص04010086387حفيظةسها درويش العبد هللا1264210212657
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17حمص04140026713انتصاركنان احمد الحسين1264310212658
المعهد معهد1989-03-15حمص04010406406آمالصفاء غسان علي1264410212659

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.0020100معالجة فيزيائية

وزارة التجارة الال3619.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-10-15حماه05170030662فلايريارا سمير فاضل1264510212660

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 258أمين صندوق

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01حمص04011201179سميحه حسنكاتيا طالل الدبره1264610212661
499كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-12حمص04030034416منىرباب حامد الصالح1264710212662
المعهد معهد1997-05-21حمص04140021076ثلجه الحمودخليل غدير قاسم1264810212663

التقاني 

الصناعي

1902معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1901معلم حرفةوزارة التربيةالال65.3620183تقنيات كهربائية

المعهد معهد1999-11-19حماه05180011149أملسهام جهاد حسن1264910212664

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

نقل وموصالت 

ومساحة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.3620190

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19مراقب فني

المحلية والبيئة

24مراقب فني

وزارة التعليم العالي الال2086.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-25حمص04190106029وردوئام فيصل رزوق1265010212665

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال203.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-27حمص04010662033مهاشيرين محمد حسين1265110212666

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-21حمص04010476299جوهرةأسماء حمادة الوعري1265210212667

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال196.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04010825111اعتدالصفاء ياسر زيفه1265310212668

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1996-01-03الالذقية06110019359هاالعلي نبيل اسماعيل1265410212669

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة نعمال60.5220180تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

502مساعد فنيوزارة الدفاع337

وزارة النفط والثروة الال2192.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص02020217195ايمانجودي محمد موفق فتوح1265510212670

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة النفط والثروة الال1354.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-18حمص04030061957دالللما محمد العباس1265610212671

المعدنية

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

والتجارة الخارجية

128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-04حمص04010567014ناديهكنان يوسف سالم1265710212672
وزارة االتصاالت الال144.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-05حمص04140039257نوفاناريمان يوسف حسن1265810212673

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1538.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04010404735زهرهفهميه محمد نبهان1265910212674
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1994-05-25حمص04010151249منيرهمحمد علي سلهب1266010212675

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة االدارة 227كاتب ضبطوزارة العدلالال66.1420200

المحلية والبيئة

مصرف سورية 8مساعد فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

85

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1766.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04230023331وسيلهندى محمد الجوالني1266110212676

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة النفط والثروة الال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-01حمص04010434086سهامحنان سليمان حديد1266210212677

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2185.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-05حمص04170041790فاطمهجهينه محمد االبراهيم1266310212678

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2160.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-19حمص04170036901منىهيا محسن الحمصي1266410212679
وزارة التعليم العالي الال1820.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-08حمص04010114932هيام البدوررقيه علي بدور1266510212680

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-03-27حمص04220066792سميره علوشبراءه خضر علوش1266610212681

التقاني 

الصحي

339مساعد فني أولوزارة الصحة1004فني صيدلةوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.2520190صيدلة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-09-25حمص04140053263وثيقةداليا محمد مصطفى1266710212682

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1070عامل مهنيوزارة الكهرباءالال294.0020129كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-07-26حمص04170020841سلوىابراهيم حسن المحمد1266810212683

إصالحات عامة

عامل فني وزارة النقل325

كهربائي

311

آليات ومعدات ثانوية صناعةثانوية1990-01-02حمص04010144947ندوهوسام ماجد صفطلي1266910212684

زراعية

عامل صيانة وزارة الصناعةالال235.0020099

الميكانيك

وزارة الموارد 323

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1558

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال152.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-12-12حمص04120099895تمرهفاتن احمد حيدر1267010212685
وزارة التعليم العالي الال1808.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-26حماه05170028863حنانزينب عباس منصور1267110212686

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2259.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-09حماه05050032089نديمه علوشهيام احمد خضر1267210212687

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1996-02-14حمص04180037003نعمتحوريه اشرف الحسين1267310212688

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.4420180طب طوارئ

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-08-12حمص04230009763حسنهغاده علي صبح1267410212689

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال1915.0020150علميثانوية عامةثانوية1995-07-14حمص04150016894صباح االحمدميسم غازي الصقر1267510212690

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال126.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-02-25حمص04180016394نايفهامل احمد عرعور1267610212691

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1547

وزارة االتصاالت الال180.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-04-25حمص04010024203نجاحآمال فرج االحمد1267710212692

والتقانة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01حمص04190045746اميرهلينا صالح الخليل1267810212693

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-27حمص04150025906عزيزهسناء ابراهيم ابراهيم1267910212694

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة الشؤون الال200.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-03-06حمص04150022732فاطمهأروى علي رستم1268010212695

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 66كاتب رئيسي

المحلية والبيئة

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

المعهد معهد2000-08-15حمص04030092902عميره حنوفغاليه أحمد عكاش1268110212696

التقاني 

التجاري

وزارة االدارة الال75.9720210مصارف وتأمين

المحلية والبيئة

وزارة االقتصاد 11مأمور تحقق

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة الذمم

30

وزارة التعليم العالي الال1584.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-17حمص04010854051صبريهرهف حسين بدور1268210212697

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-19حمص04010953666فتاهيحيى خضر السليمان1268310212698
وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1653.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-26حمص04010359984رومنسجوليت نسيم حديد1268410212699

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-30حمص04080022523جميلهرشا صالح الديب1268510212700
وزارة التعليم 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04080040444فاطمهرغده طالل الشيني1268610212701

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال1608.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04010182956نوفهابراهيم محمود البارودي1268710212702

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

52قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-02حماه05030028112سعدهلبنه حسن الحمدان1268810212703

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة الموارد الال181.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-07-21القنيطرة14040085681حمدهايمان احمد حمد1268910212704

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربية1546

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2227.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-27حمص04220010628ليلى خاسكيبراءه علي مستو1269010212705

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04120070950ستوتهالل سليمان عيسى1269110212706

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

397 من 381صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 230كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-25حمص04050017600ازدهارسوسن نصر المحمد1269210212707

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04050016710فوزةربا خضر معطي1269310212708

والبحث العلمي

وزارة 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2095.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05090016793غفرانزينه غياث دردر1269410212709

والبحث العلمي

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال1767.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-12-05حمص04170030398يسرهلينا عبد الباسط الفارس1269510212710

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة التعليم العالي الال2270.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-06حمص04120137480عالمهمريم علي وسوف1269610212711

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

المعهد معهد1995-01-20طرطوس10050015664سميحه علوانشذا حاتم حربا1269710212712

التقاني 

الصناعي

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية496مساعد فنيوزارة الدفاعالال68.3520140تقنيات إلكترونية

وزارة االتصاالت الال220.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-15حمص04050038394ازدهارلمى نصر محمد1269810212713

والتقانة

وزارة االقتصاد 230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2089.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-04-02حمص04140026091حميده عباسمها محمد هرموش1269910212714

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-06-03حمص04140026077حميدهوعد محمد هرموش1270010212715

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1998-06-27حمص04140010822باسمهايناس علي محمود1270110212716

التقاني 

الصناعي

1893معلم حرفةوزارة التربية1898معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربيةالال60.2920200تقنيات كهربائية

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2315.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-18حمص04010793619انتصارحسين علي المسعود1270210212717
المعهد معهد1992-05-03حمص04010390762سهامبتول علي العكاري1270310212718

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

وزارة التعليم العالي الال65.2720130

والبحث العلمي

مصرف سورية 514أمين صندوق

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

82كاتب

وزارة التعليم 233كاتب ضبطوزارة العدلالال1366.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04120093802رجاءيارا اسعد وسوف1270410212719

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-15حمص04030030223كوكب جعفريارا احمد الصالح1270510212720

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25حمص04230003426معادنوعد رمضان جعفر1270610212721

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-07حمص04040033309رمزامنى نديم ابراهيم1270710212722
وزارة التعليم العالي الال1700.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-01-15حمص04030030045كوكب جعفرمايا احمد الصالح1270810212723

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االدارة الال4014.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-08-24حمص04120086802وردهناظم عبد هللا مرعي1270910212724

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 10جابي

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

المعهد معهد1983-04-09حمص04010467592نهله خيرهللاوداد هيسم خيرهللا1271010212725

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال69.3120030

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24حمص04170065091فاطمةربا فيصل مطر1271110212726
وزارة الشؤون الال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-02حماه05050023080خانملميس غازي الشمالي1271210212727

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

الجهاز المركزي 315كاتب ماليوزارة النقلالال3912.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-05-17حمص04010408901نبالماري محمد يوسف1271310212728

للرقابة المالية

وزارة النفط 1018مستثمر حاسوب

والثروة المعدنية

كاتب موازنة 

ورواتب واجور

99

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-21حمص04010657909عائدهرنيم الياس رزق1271410212729

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2170.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص06210010431سميرهبثينه نجدات سليطين1271510212730

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال154.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04140037377اميرهراما محمد درويش1271610212731

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت الال150.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-03-01حمص04030031805لويزهعائده احمد خلوف1271710212732

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال2058.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-22حمص04230015637فاطمةلوبانه عماد الدين الديب1271810212733

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال128.0020086علميثانوية عامةثانوية1986-10-09حمص04220018971ليلىرأفت أحمد شفيق ديب1271910212734

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1375.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-31حمص04140014217فريحهانتخاب احمد محفوض1272010212735

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-05حمص04010287005نبيلهنور عبد الكريم ديوب1272110212736

المعدنية

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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المعهد معهد1993-05-04حمص04060024920سليمه ابراهيمعالء علي ابراهيم1272210212737

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

وزارة التعليم العالي الال66.1020170الكترون

والبحث العلمي

504مخبري

وزارة االقتصاد الال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-20حمص04080010891بديعهسناء محمد غانم الجرده1272310212738

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال1880.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-01حمص04230015659فاطمةهديل عماد الدين الديب1272410212739

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل كهرباء لحام وزارة الصناعةالال2907.0020160ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1997-02-02حمص04011131181صفيهفادي محمد زيود1272510212740

وحدادة

وزارة الموارد 326

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة التجارة 1549

الداخلية وحماية 

المستهلك

272فني نجارة

المعهد معهد1998-09-07حمص04010853895مادلين عطيهمرام ماهر الجابر1272610212741

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال69.1520180

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

19مراقب فني

وزارة النفط والثروة الال1565.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08حمص04030080382فاطمهبتول حسين شحود1272710212742

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02حمص04120005694علياحاتم سليمان حيدر1272810212743

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االتصاالت الال238.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-14حمص04010993596عائدهيارا محمد الفطوم1272910212744

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

عبد الرحمن سليمان 1273010212745

الخطيب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-03حمص04180000925حليمه

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حماه05150115977احالمبتول مصلح الحسن1273110212746

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1995-05-19حمص04150018487انجيال اليوسفيزن سمير جمال1273210212747

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1914معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربيةالال66.0720173ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت النعم1822.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-15حمص04010398654وفاءمرام رضوان عابده1273310212748

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد1991-01-30حماه04010409673فهميهغنوه سالم عواد1273410212749

التقاني 

الزراعي

المعهد التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال70.4520130

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 301خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-02حمص04030083372رضيهايفا مصطفى حاميش1273510212750

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1984-08-01حمص04010776680داللسهر عيسى الناعم1273610212751

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1073مدرسوزارة السياحة1075مدرسوزارة السياحةالال64.9520080مطعم ومنهل

242كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدل241كاتب ضبطوزارة العدلالال2430.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02حمص04070004411نزيهاغيداء عبد الحليم الصالح1273710212752
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15حمص04230016124نجيحةعال ناصر الزير1273810212753

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

1071عامل مهنيوزارة الكهرباء1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1072عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3938.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01حمص04140003892نوفهمرح علي موسى1273910212754

234كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020074أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04050007481اميمةيوسف احمد العكاري1274010212755
230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-08حمص04180016667نجاحهناء عبدالكريم عديه1274110212756
ثانوية ثانوية1989-04-15حمص04120061637جميلههبه علي عباس1274210212757

زراعية

وزارة التجارة الال375.0020080ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04080028765رفعهعائدة عبد هللا الرسالن1274310212758

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-09حمص04050015889لبنهرغداء محمود العكاري1274410212759

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01حمص04180016671نجاححنان عبد الكريم عديه1274510212760
المعهد معهد1989-05-10حمص04010151695ريامنتهى جاسم العلويه1274610212761

التقاني 

الصحي

340مساعد فني أولوزارة الصحة339مساعد فني أولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.1520090صيدلة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1762.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-05حمص04130055722رغيدهعلي ياسر خضور1274710212762

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد2000-01-28حمص04120061547نزيها الحصريحال نادر علي1274810212763

التقاني 

الصحي

347مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحة348مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.9420190طب طوارئ

وزارة االقتصاد 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة238كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-06حمص04010653146فاطمهمنى محمد العز الدين1274910212764

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05050153732سهامصهباء حسين سليم1275010212765

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01حمص04170014202غازيةربا نصر الديك1275110212766

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون الال2022.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-09حمص04020078158نوفهمنار نجيب الحلبي حجازي1275210212767

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-26حمص04010831249عبيراسماء زهير النحاس1275310212768

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة 243كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04140048007غندفسها فيصل ابراهيم1275410212769

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

غيثاء نجيب الحلبي 1275510212770

حجازي

وزارة الشؤون الال2079.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-12-21حمص04020013970نوفه

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

المعهد معهد1990-06-28حمص04030072017شمسه جانسوزهور عبدالناصر الباكير1275610212771

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال89.3920130علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 308مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

301خفير حراجي

236كاتب ضبطوزارة العدل232كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلنعمال161.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص05160041233اسمهانلميس محسن عوينات1275710212772
وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-08حمص04120055769وسامبهاء نبيل شقوف1275810212773

والتجارة الخارجية

128كاتب

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال2383.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-05حمص04230011268منفيهميسون منير الفرج1275910212774
وزارة التجارة الال261.0019880ميكانيكثانوية صناعةثانوية1969-01-01حمص04120089917فطوماحمد سهيل االحمد1276010212775

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل كهرباء وزارة الصناعة271فني ميكانيك

هاتف وإذاعة

عامل صيانة وزارة الصناعة327

الميكانيك

323

وزارة التعليم العالي الال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04040006668سهامميس ايليا حداد1276110212776

والبحث العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال204.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حمص04030000776بديعهجمانه راتب رسالن1276210212777

والبحث العلمي

وزارة التعليم 1100مشرف سكن

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1619.0020190علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04180001306فاطمهايمان احمد الخطيب1276310212778

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال224.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23حمص04010037403الهامرزان بدر السليمان1276410212779

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االدارة الال238.0020094ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-09-10حمص04010268560كفاءزياد غسان العلي1276510212780

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء10جابي

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال167.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-15حمص04120067110وجيهامي سليمان العلي1276610212781

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة نعمال343.0019920ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1972-06-10حمص04030008981مريمفاطمه مثلج اسد1276710212782

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

315معاون محاسبوزارة الصناعة264

وزارة االتصاالت الال236.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-19حمص04010371514رجاءريم محمد رامز الخضر1276810212783

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01حمص04200026569فاطمهناهد محمد خالد1276910212784

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد الال2705.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-25حمص04030058005نجوددعاء سمير الحسن1277010212785

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2072.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04030002213نديمهلبابه امين عمران1277110212786

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1951.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-12-15حمص04010046034علياميساء صالح الزين1277210212787

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال1818.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04190052070ميادهميار غسان العباس1277310212788

االجتماعية والعمل

وزارة 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1972-12-25حمص04150034588رئيفهاكتمال يونس التامر1277410212789

التقاني 

التجاري

وزارة االقتصاد الال80.4319930محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 124كاتب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 11مأمور تحقق

المحلية والبيئة

محاسب في 

شعبة التصفية 

والصرف

29

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1672.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-07حمص04030053273سناءشهد حافظ شعبان1277510212790

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2303.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-26حلب02010005499ليلىريم حبيب محمد1277610212791

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1798.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-19حمص04230060521بشرىهبة ايمن الفرج1277710212792

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1987-06-23حمص04010108863نوفه بدرانعفراء رياض االبراهيم1277810212793

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةنعمال67.5020070مطعم ومنهل

52قاطع فاتورةوزارة التربية51قاطع فاتورةوزارة التربية50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1950.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-12حمص04060015400سكينهآية علي الرضا1277910212794
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-15حمص04190106567تركيةلينا راتب حمدان1278010212795
499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-26حمص04220070347سهامياسمين نزيه العلي1278110212796
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04010280581هندهبه عطيه الدرويش1278210212797

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-13حمص04010017917سميرهشيرين فؤاد العباس1278310212798

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلنعمال102.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-01حمص04220026932خوندهضحى رافع التعبان1278410212799

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1849.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01حمص04230061691بشرىمايا ايمن الفرج1278510212800

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام
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المعهد معهد1978-12-15حمص04140024645بديعهاميرة محمد عباس1278610212801

التقاني 

إلدارة 

األعمال 

والتسويق

وزارة التعليم العالي الال65.7620060إدارة أعمال

والبحث العلمي

مصرف سورية 492منشئ

المركزي

مصرف سورية 83عامل حاسب

المركزي

84عامل حاسب

وزارة التعليم العالي الال1413.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-23حمص04130056124نسريندياال عمار برو1278710212802

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال131.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-12-10حمص05180025962مفيدهنارجين سليمان سليمان1278810212803

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2341.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03حمص04220035037بدريهسمر محمد ديوب1278910212804

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت الال144.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-27طرطوس10180009165يسرىندى أحمد سليمان1279010212805

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال2137.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-29حمص04030001940بديعةافروديت حيدر االبراهيم1279110212806

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1986-08-08حمص04220070310سهامنسرين نزيه العلي1279210212807

التقاني 

الهندسي

الرسم واإلنشاء 

الهندسي

وزارة االدارة الال68.0420080

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 7مساعد فني

العالي والبحث 

العلمي

511مخبري

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1972-05-06حمص04190048452وجيههاسمهان صالح االسعد1279310212808
وزارة التعليم العالي الال146.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-10-01طرطوس10230002425ماريهلبانا محمد سليمان1279410212809

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال170.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-04حمص04220007427مراملمى بهجت الخضور1279510212810

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2673.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-28الالذقية06110004786غادهليليان باسم اسمندر1279610212811

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي نعمال2794.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-01حمص04150015071منيرهاالء صالح خضور1279710212812

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلالال2574.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-01-10حمص04010930511فاطمهعلي محمد الخضر1279810212813

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم العالي الال1983.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص05170035511رحاباسراء يوسف محمود1279910212814

والبحث العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المعهد معهد1976-12-15حمص04140034354كريمه عليمياده راتب نداف1280010212815

التقاني 

التجاري

متواجد )إدارة 

(قديما

492كاتب رئيسيوزارة الدفاع311أمين صندوقوزارة الصناعة310أمين مستودعوزارة الصناعةالال65.5019960

وزارة االقتصاد الال2160.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-13حمص04010052256رجاءآية علي حمود1280110212816

والتجارة الخارجية

وزارة النفط 128كاتب

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-26حماه05170036529وفاءيارا محمد محمود1280210212817

العالي والبحث 

العلمي

وزارة التعليم 518مراقب دوام

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-01حمص04130040657مديحهصالح عالم الدين جعفر1280310212818

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2553.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-16حمص04030026826ميادهغنوة بدر يونس1280410212819

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

236كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10حمص04170075638وزيرهعال عيسى محمد1280510212820
المعهد معهد1992-01-23حماه05080021327ايمانحزامى نايف الشكاس1280610212821

التقاني 

الصحي

348مساعد فني أولوزارة الصحة349مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.0620190طب طوارئ

وزارة التجارة الال3713.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-05-21حمص04010036250شاديهمايه منير احمد1280710212822

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-31حماه05010993921سماهرايه ايمن عقول1280810212823

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم العالي الال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12حمص04220060321رمزيهرؤى عاصم رمضان1280910212824

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-01حمص04040007476سخيهمانيا أحمد فندي1281010212825

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2240.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-02حمص04060010745سلوىلما عماد الدين الديب1281110212826

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-22حمص04130032795نجاتروعه عبدالكريم حبابه1281210212827

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال116.0019940علميثانوية عامةثانوية1975-10-06حمص04040007464سخيههيلين أحمد فندي1281310212828

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1363.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-13حمص04230023297غيثاءشروق علي الجوراني1281410212829
وزارة التجارة 315كاتب ماليوزارة النقلالال3839.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-04-25حمص04010183853زمزمندى محمد دوم1281510212830

الداخلية وحماية 

المستهلك

315معاون محاسبوزارة الصناعة262محاسب مواد

وزارة 236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1210.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04170046870فاطمةهناء خليل بحبوح1281610212831

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1992-06-08طرطوس10230011539الحان ابراهيمنغم سالم مهنا1281710212832

التقاني 

للحاسوب

المعهد التقاني 

للحاسوب

وزارة النفط 1886معلم حرفةوزارة التربيةالال83.0420130

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

227كاتب ضبطوزارة العدل115

231كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص05150028563بشرىرهف عدنان الحسن1281810212833
المعهد معهد1989-09-20حمص04010144092خديجهريم محمد شحود1281910212834

التقاني 

الصحي

310مساعد فني أولوزارة الصحة312مساعد فني أولوزارة الصحة308مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.9920090مخابر

وزارة التعليم العالي الال155.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-21حمص04010786215غروبشروق جمال الخضور1282010212835

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة الشؤون 1546

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت النعم172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04180065984رويدهنسرين شعبان سموني1282110212836

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2392.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-12حمص04010458521نجاحمحمد فرج االحمد1282210212837

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االقتصاد نعمال112.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-10حمص04010092510وردهريما حسن كنجو1282310212838

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-24حمص04190031077فردوسوعد بدر العيروطي1282410212839
وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2368.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15حمص04030026798ميادهكاتيا بدر يونس1282510212840

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

المعهد معهد2000-01-04حمص04190081272ناديارلى حيدر األحمد1282610212841

التقاني 

الصحي

353مساعد فني اولوزارة الصحة337مساعد فني أولوزارة الصحة340مساعد فني أولوزارة الصحةالال81.4220190صيدلة

وزارة األشغال النعم3886.0020160الكترونثانوية صناعةثانوية1998-01-16الالذقية06100039695امالاحمد عبد اللطيف جامع1282710212842

العامة واإلسكان

وزارة الموارد 1035مدرب طاقة شمسية

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

وزارة األشغال 1556

العامة واإلسكان

مدرب حدادة 

ولحام

1033

عامل كهرباء هاتف وزارة الصناعةالال3918.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-09-24حمص04120119623ميرفتإيلين عدنان جنيدي1282810212843

وإذاعة

وزارة التجارة 327

الداخلية وحماية 

المستهلك

أمين مستودع وزارة الصناعة266فني خراطة

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة التعليم 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1889.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-11حمص04220040236سمرحال وليم زمام1282910212844

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1985-03-02حمص04130002544ماري غريرمشلين راجح مخول1283010212845

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال65.8620060

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال1848.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-20طرطوس10220044631وفاءمايا عبدهللا عبد هللا1283110212846

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

أمين مستودع وزارة الصناعةالال4045.0020210اتصاالتثانوية صناعةثانوية2003-03-13حمص04230061773ابتسامالرين حسن المحمد1283210212847

المشغل الميكانيكي

وزارة التجارة 321

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل كهرباء وزارة الصناعة266فني خراطة

هاتف وإذاعة

327

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-05حمص04010423519ميساءحنان حسن االحمد1283310212848

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1501.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-10حمص04010588352رشاليليان احمد سليمان1283410212849

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1982-10-31حمص04140024504عائده حنافاتن نديم حنا1283510212850

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال86.2620020بساتين

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 306خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

308مراقب زراعي

وزارة الشؤون الال2410.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010751235غازيهحسان علي خليفة1283610212851

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال150.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-18حمص04040031358غازيهرانيا حسن علي1283710212852

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-12-18حمص04140043836حميدهمايا احمد عيسى1283810212853

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التجارة الال347.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-02حمص04220035110رجاء ديوبريم احمد ديوب1283910212854

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة النفط والثروة الال2261.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-30حمص04010434991رجاءايلين حسن شحود1284010212855

المعدنية

228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال1996.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04140000996عزيزهجوانا باسم عيسى1284110212856

والبحث العلمي

وزارة االدارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

21محاسب

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2374.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-20حمص04080000963وجيههسالم علي العلي1284210212857

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1760.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03حمص04110007053سمرديانه مفيد العموري1284310212858

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2578.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04080011117داللرنا احمد العكاري1284410212859

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

المعهد معهد1995-07-01حمص04010811202انعامموسى ابراهيم سعود1284510212860

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.5420173تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

502مساعد فنيوزارة الدفاع1891معلم حرفةوزارة التربية254فني كهرباء

وزارة التجارة الال3114.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-06حمص04140038808صفاءهبه محرز حمد1284610212861

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 269فني كهرباء

الداخلية وحماية 

المستهلك

1070عامل مهنيوزارة الكهرباء278فني الكهرباء
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال1339.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-14حمص04110007058سمرزينب مفيد العموري1284710212862

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03حمص04220019694وكيلههبة محمود بلول1284810212863

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة النفط والثروة الال2257.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-16حمص04010434900رجاءالهام حسن شحود1284910212864

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1100مشرف سكن

المعهد معهد1994-06-03حمص04010621039آسياآيه وليد شتور1285010212865

التقاني 

الصحي

350مساعد فني أولوزارة الصحة346مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.5620160طب طوارئ

وزارة االتصاالت الال1659.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10حمص04080019358نراسرشا وائل الموسى1285110212866

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال158.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-21حمص04150017650حفيظهدالل يوسف حبيب1285210212867

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-02حمص04030058554زلخهمريم عباس الحسين1285310212868

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة التعليم العالي الال1853.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-05حمص04010392217هيفاءنور عبد الكريم مرعي1285410212869

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-12حمص04170088786سميرهسمر سمير الحسن1285510212870

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

ثانوية تقنيات ثانوية1997-04-20حمص04010206343كهرمانهبه قصي غالي1285610212871

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3068.0020170

المحلية والبيئة

1004عامل حاسوب

وزارة االدارة الال1560.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-20حمص04040025163ترياقيعرب ياسر رستم1285710212872

المحلية والبيئة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة228كاتب ضبطوزارة العدل1007جندي اطفاء

وزارة الشؤون الال1422.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-15حمص04010679572منىرهف ياسر يونس1285810212873

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-03حمص04011103732سحربتول غسان بالل1285910212874
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-07حماه04010408690نهاد عمرانرفيف علي حسن1286010212875
عامل صيانة وزارة الصناعةالال2928.0020180ميكاترونيكسثانوية صناعةثانوية1998-08-28حمص04220002234غادهسليمان محمد الخليل1286110212876

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة271فني ميكانيك

ومراجل بخارية

328

المعهد معهد1987-03-09حماه05160001397وجيهه عيسىنشوى علي العباس1286210212877

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال66.2820120انتاج نباتي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 300خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

302خفير حراجي

وزارة النفط 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2051.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-21حمص04010866161فاطمهرؤى عبدالرحمن سلمون1286310212878

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2347.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04190043144وزيرةعبد الرحيم خضر عباس1286410212879
وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل237كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-06-15حمص04190066045زينهسوزان محمد رمضان1286510212880

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1992-01-01حمص04010295019عائشةوالء محمد ناصر جنيدي1286610212881

التقاني 

الصحي

318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة319مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.6520140معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-01حمص04010119850مريمعبير سليمان الفندي1286710212882

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-27حمص04010374957نادياأريج زين الدين محمد1286810212883

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة الشؤون الال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03حمص04010905366لورانددلع سامر العيسى1286910212884

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الشؤون الال1953.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-02حمص04010706800حسناليلى احمد االبراهيم1287010212885

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال1459.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-04حمص04010047321نجوىآيه آصف سليمان1287110212886

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-01حمص04120036594سميره غصهسالم علي األسعد1287210212887
وزارة االقتصاد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1970.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04030001947وفاءيوشع علي بلول1287310212888

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة 127

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة243كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-25حمص04050031669نعيمهسميه محمد الحوري1287410212889
وزارة النفط والثروة الال1679.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04010756226سعادسهر حامد حمود1287510212890

المعدنية

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2395.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-20حمص04120055713منالمرام عبد  هللا شقوف1287610212891
وزارة التعليم العالي الال2634.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-04حمص04010025886نهلهلوتس غالب الخطيب1287710212892

والبحث العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حمص04140047463سهامهناء مخلوف محمد1287810212893
وزارة التعليم العالي الال2262.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-18حمص04010666999ابتسامآيه محسن ابراهيم شعبان1287910212894

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

231كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10حمص04050003218مهاديما جابر الزعران1288010212895
وزارة االتصاالت الال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25حمص04060011161يسرىحنان عذاب حديد1288110212896

والتقانة

240كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال1332.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-11حمص04010245586سحرسوزان محمد مندو1288210212897

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2095.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-02حمص04010167524صفاء حاج قاسمديانا خالد حسون1288310212898

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التجارة 504مساعد فنيوزارة الدفاعالال234.0020072خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1989-01-31حمص04010194362محاسنبشار جمال اليونس1288410212899

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

أمين مستودع وزارة الصناعة276

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة االدارة الال166.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-01-12حمص04050016374نجيبهسهام كامل احمد محمود1288510212900

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة17محاسب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

نعمت ابراهيم شعبان 1288610212901

محسن

وزارة التعليم العالي الال2102.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04010667050ابتسام

والبحث العلمي

وزارة الموارد 319عامل تصفيةوزارة الصناعة1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

234كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-20حمص04040032500روزانايلين أنيس محمد حسن1288710212902
230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30حمص04080004257سميحهرهف عفيف العبدو1288810212903
وزارة التعليم العالي الال2247.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-10حماه05180015983شاديه الحورانيسيرينا يونس عبدالرحمن1288910212904

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1755.0020190علميثانوية عامةثانوية1997-05-19حمص04020054350ثناءرغده عباس عبد الرحمن1289010212905

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1988-12-14حمص04140045659سميعهرامي بالل درويش1289110212906

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال66.0520097تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

وزارة األشغال 337

العامة واإلسكان

مدرب تمديدات 

كهربائية

1037

وزارة النفط والثروة الال1795.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05ريف دمشق03240018621عبيرورد علي المغربي1289210212907

المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01طرطوس10240001115سميرةروان علي اسبر1289310212908

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة النفط والثروة الال1829.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-29حمص04010662083مهاعفراء محمد حسين1289410212909

المعدنية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم العالي الال134.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-14حمص04010525584نجاحدارين عطيه الدندش1289510212910

والبحث العلمي

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

وزارة التجارة الال341.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-01حمص04010630703سفيرهليلى يوسف الياسين1289610212911

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 258أمين صندوق

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة التعليم 231كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-03حمص04120091748هالتغريد عادل سريطه1289710212912

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال173.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-11طرطوس10110022928مفيدااحالم احمد عاقل1289810212913

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2175.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-08حمص04010667030ابتسامنوار محسن ابراهيم شعبان1289910212914

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-18حمص04200067832يسرىحلم حميد حماده1290010212915
وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-03حمص04010126843ابتسامعليا رياض الحسن1290110212916

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1983-01-30حماه04010151234منيره فاضلسوسن علي سلهب1290210212917

التقاني 

الصناعي

1891معلم حرفةوزارة التربية1902معلم حرفةوزارة التربية1892معلم حرفةوزارة التربيةالال66.8320060تقنيات كهربائية

وزارة التعليم العالي الال2448.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-29حمص04020012498زينبمحمد جهاد حاج علي1290310212918

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة االدارة 134مراقب

المحلية والبيئة

23محاسب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-10حماه05190027432مفيداعبير احمد عاقل1290410212919

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون نعمال137.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-01-01حمص04050017476نوفهثناء محمد العبدو1290510212920

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

52قاطع فاتورةوزارة التربية134مراقب

وزارة التعليم العالي الال1639.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04030081374فدوىسدرة مصطفى قراخالد1290610212921

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال169.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-12-02حمص04040019654ميادهمحمد مدين ضاهر1290710212922
المعهد معهد1994-10-18حمص04030009095رقية الحايكمهتدى رضوان ياسين1290810212923

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة 1923معلم حرفةوزارة التربيةالال76.0020150تصنيع ميكانيكي

الداخلية وحماية 

المستهلك

255فني ميكانيك

وزارة التعليم العالي الال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص90040006303زينبفاطمة محمد العاصي1290910212924

والبحث العلمي

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1998-01-01حماه05030086002فطيم خضوروئام راشد الداود1291010212925

التقاني 

التجاري

493مساعد محاسبوزارة الدفاع494امين مستودعوزارة الدفاع312مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال65.7120190محاسبة

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10حمص04030030008الهامرونزا نصر العكاري1291110212926

والثروة المعدنية

499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1976-11-20حماه05180034054كريمهلما غازي قطيفه1291210212927

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

المعهد معهد1997-01-05حمص04140034212نجاح نظاميباسل مالك الحسن1291310212928

التقاني 

الصناعي

وزارة التجارة الال62.4020173تقنيات كهربائية

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وردية وزارة الصناعة254فني كهرباء

قاعة التوليد 

الكهربائي

1891معلم حرفةوزارة التربية337

وزارة الشؤون الال1687.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-05حمص04080033689عدالعبير محمد عيسى1291410212929

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال136.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-07-15حمص04220009066زهرميس محمد بركات1291510212930

المحلية والبيئة

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة18محاسب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال2470.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-28حمص04010019824ازدهارسمر عبد العزيز الخطيب1291610212931

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-01حمص04010800523نوفهمعين عبد الرحيم المحمد1291710212932
المعهد معهد1998-09-15حمص04170075391وفاء الشيخبشار حسام أيوب1291810212933

التقاني 

الصحي

309مساعد فني أولوزارة الصحة310مساعد فني أولوزارة الصحة311مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.4320210مخابر

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2237.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-05القنيطرة14040091757ميادهميساء احمد الزعوري1291910212934

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

المعهد معهد1990-09-02إدلب07040043638جميلة حالقفاطمة محمد سعيد أسود1292010212935

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال71.4620100

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة237كاتب ضبطوزارة العدلالال1230.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-08حمص04190164826فايزهآية فراز خضور1292110212936
وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2123.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-15حمص04070001765سناءاحمد يحيى الرويشدي1292210212937

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة الال335.0019962ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-03-07طرطوس10020029824نجاةوائل محي الدين حسن1292310212938

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

234كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدلالال2313.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-17حمص04220074459بيداء المسطيمنار سامر الجاويش1292410212939
236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170030220سميرهحبيبه حبيب بكور1292510212940
230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-31حمص04140057225باسلهبيداء احمد سليمان1292610212941
وزارة التجارة الال3006.0020200ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2001-01-16حماه05050145915يسره النيسانيأمل احمد سلوم1292710212942

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل كهرباء وزارة الصناعة268فني طحن

هاتف وإذاعة

أمين مستودع وزارة الصناعة327

المشغل 

الميكانيكي

321

وزارة الشؤون نعمال1879.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-27حمص04220048912مهديهحسن جابر الموسى1292810212943

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال2395.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01حمص04050029092اسعافنجوى فاروق الحمد1292910212944
وزارة االقتصاد الال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-03حمص04140037764سهامسوسن مخلوف محمد1293010212945

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

230كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت 228كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-19حمص04030010380سعادفاطمه محسن الحلبوني1293110212946

والتقانة

وزارة النفط 134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال135.0019940علميثانوية عامةثانوية1974-10-17حمص04011129217املالنا غسان حرب1293210212947

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال2513.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-26حمص04010012598هيامرهف علي الشقيف1293310212948

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االدارة الال324.00200610ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-21حمص04010488361لوزةنور فيصل الحمود1293410212949

المحلية والبيئة

وزارة التعليم 10جابي

العالي والبحث 

العلمي

معاون أمين 

مستودع

وزارة التجارة 516

الداخلية وحماية 

المستهلك

محاسب 

محروقات

264

ثانوية ثانوية1985-10-01حمص04010480476روعهنسرين علي خدوج1293510212950

زراعية

وزارة التجارة الال3307.0020190ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التجارة الال247.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01حمص04120097156جميلةرابيا سليمان جوالق1293610212951

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 260مدقق

الداخلية وحماية 

المستهلك

262محاسب مواد

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال201.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-02-20حمص04140013486هالهاماره اكرم نايف1293710212952

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال133.0020089علميثانوية عامةثانوية1989-01-08حمص04050016705هيامعلي ياسر العكاري1293810212953

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

وزارة الموارد الال266.0020038خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1984-12-01طرطوس10270008310سكينه حسنمالك بديع شاهين1293910212954

المائية

وزارة التجارة 504مساعد فنيوزارة الدفاع1558مراقب ورشة صيانة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267فني صويل

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04011010752سفيرهلينا حسن العلي1294010212955

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01حمص04030039615فضههدى احمد زيتون1294110212956

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-20حمص04010104483سفيرهايلينا حسن العلي1294210212957

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2239.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08حمص04030034392ايمانلمى احمد رمضان1294310212958
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال1959.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10حمص04010752829عليافاطمه علي الجوراني1294410212959

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-30حمص04180027566نزههخديجه محمود الباشا1294510212960

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1391.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04011062285سفيرهلبانه حسن العلي1294610212961

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال2497.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-18حمص04030018186لجينةميس طالب ديبان1294710212962

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

52قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال137.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-25حمص04010852892سفيرهماريا حسن العلي1294810212963

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم العالي الال2553.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10حمص04230024418ميليارقيه نبيه الجوراني1294910212964

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال123.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-07-17حماه05180001761ردينه نصرسابين ادوار موراني1295010212965

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء315معاون محاسبوزارة الصناعة259محاسب

وزارة االقتصاد الال183.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-16حمص04010180827نوفهبسمه عبدهللا دربولي1295110212966

والتجارة الخارجية

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حمص04020054512الهامرهام فياض العبود1295210212967

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االقتصاد الال2453.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-27حمص04030018181لجينةحال طالب ديبان1295310212968

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-12حمص04140047729جيداءعلي عيسى بالل1295410212969

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال105.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-05طرطوس10220047070خديجهخضره علي موسى1295510212970

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االقتصاد الال2053.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-25حماه05070007303مرامخلود رمضان االحمد1295610212971

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25حمص04040028116احالملما هيثم الخليل1295710212972

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-29حمص04030036095نديمةصبا محمد السليمان1295810212973
وزارة االتصاالت الال1769.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-09حمص04040009135سيلفا فرحانديراغاندي غاندي مخول1295910212974

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال259.0019940خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1976-02-12حمص04010062610هدىمازن محمود عبدالسالم1296010212975

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني دهان ورشة 

الدهان

وزارة التجارة 277

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 271فني ميكانيك

الداخلية وحماية 

المستهلك

268فني طحن

وزارة االتصاالت الال116.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-04حمص04010383287خديجهمها محمود فاتي1296110212976

والتقانة

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2131.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-16حمص04010016867ريمابتول عدنان الحسن1296210212977

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال2257.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حمص04150025329لينانور احمد اسعد1296310212978

المحلية والبيئة

وزارة الموارد 27محاسب

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة التعليم 1548

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد2001-11-12حمص04040025678انصافمنار مفيد االبراهيم1296410212979

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

وزارة االدارة الال65.9720210

المحلية والبيئة

مصرف سورية 8مساعد فني

المركزي

عامل تشغيل 

وصيانة 

تجهيزات التدفئة 

والتبريد واالنارة 

والتمديدات 

الصحية

وزارة النفط 85

والثروة المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

115

ثانوية تقنيات ثانوية1997-08-15حمص04190106846صفاءابراهيم احمد ونوس1296510212980

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2977.0020160

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1004عامل حاسوب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

270فني لف محركات

وزارة النفط والثروة الال1652.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-14حمص04010583585هدىالبتول حيدر ميه1296610212982

المعدنية

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-17حمص04220006854ملكةرشا حبيب السليمان1296710212983

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

230كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-31حمص04150036131نيماسريم سليمان اليوسف1296810212984
وزارة االتصاالت الال112.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02حمص04230012048زهريهريما سليمان ديوب1296910212985

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

229كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال2661.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-05حمص04010361163مشيرهكارولين ضاحي الحمدان1297010212986

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1994-11-11حمص04010413738هيامعال يوسف درويش1297110212987

التقاني 

الصحي

319مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.6720180معالجة فيزيائية

وزارة االدارة الال2049.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-06حمص04220024239فردوسروان عزيز ادنوف1297210212988

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 18محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة النفط والثروة الال1529.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-20حمص04010656183داللزينب علي الزين1297310212989

المعدنية

وزارة 228كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28حمص04140048862طالبهرنين جبر سلوم1297410212990

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال2059.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-06حمص05180016244انعامديما حبيب سليمان1297510212991

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1972-07-10حمص04230011385مركزجونيت حكمة الشمالي1297610212992

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-26حمص04010928981نجودرهف علي العلي1297710212993
وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-08حمص04010017395شمسهريم محمد الشحود1297810212994

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2304.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-06حمص04070006946زينبهناء احمد الشباك1297910212995

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت الال2294.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04060007728كوكبريته خضر يوسف مرعي1298010212996

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

المعهد معهد1997-03-05حمص04060018539سهام حيدرلوجين غسان حيدر1298110212997

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعة496مساعد فنيوزارة الدفاعالال63.8320170تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1878معلم حرفةوزارة التربية336

228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-05حمص04130033022منيرهمجيده مالك حبابه1298210212998
وزارة التعليم العالي الال116.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02حمص04040001388ساميهزينه محمد خضور1298310212999

والبحث العلمي

وزارة االقتصاد 518مراقب دوام

والتجارة الخارجية

239كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

المعهد معهد1989-01-01حماه05170046275هناءرجاء قحطان وعري1298410213000

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال71.2020120

وزارة التعليم 240كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-30حمص04080008648ثناءعلوه ابراهيم الموسى1298510213001

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االتصاالت الال2140.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-25حمص04060007635منىغرام محمد محمد يحيى1298610213002

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

233كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد الال2254.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-04حمص04010392594هيامأروى نعيم ادريس1298710213003

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة127

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1445.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-26حمص04010453588سهيررشا حسان طليمات1298810213004

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االتصاالت الال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-15حمص04010001576اميرهناريمان عيسى محرز1298910213005

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-15حمص04150031077جهينهمريم موسى االحمد1299010213006

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت الال2056.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-10حمص05050222196كفاحنور عيسى العيسى1299110213007

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

50قاطع فاتورةوزارة التربية350مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2484.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-28حمص04040013449سيلفاعفاف عيسى سلوم1299210213008
وزارة االتصاالت الال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-03حمص04010117935خديجهلينه طه جراد1299310213009

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة الال180.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04140001587شهيرهجميله هيثم ضرغام1299410213010

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 21محاسب

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة233كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1703.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02حمص04130053608نادياإيناس احمد زيدان1299510213011
وزارة التعليم العالي الال162.0020060علميثانوية عامةثانوية1984-09-03حمص04010408626نجوىوفاء وجيه الياسين1299610213012

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-21حمص04220036698روضهشذى سفوك الخضور1299710213013
وزارة االتصاالت الال1963.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-13حمص04010452876عطريهسهير مصطفى عبد المولى1299810213014

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة االتصاالت 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-06حمص04030058192ابتسامتغريد كامل األشقر1299910213015

والتقانة

229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-16طرطوس10180004563خديجهبشرى معال أحمد1300010213016

والثروة المعدنية

وزارة التعليم 1021أمين مكتبة

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2233.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه02390204644جمانهيارا ياسر داؤد1300110213017

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

وزارة التجارة الال414.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-12-01حمص04030013027انعام احمدلينا موسى السالمه النقري1300210213018

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

1005عامل مخططات

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدلالال2487.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-15حمص04010453136رئيفهرمزيه عيسى الضاهر1300310213019

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020172أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04120067752فاطمهعلي رجب تيشوري1300410213020
وزارة االتصاالت الال116.0019870أدبيثانوية عامةثانوية1968-02-15حمص04020060203نجومخالد صالح الناصر1300510213021

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05030046201هيام حمديصبا محسن الشحود1300610213022

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االدارة الال273.00200710ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-09-10حمص04010202766رسميهعامر حسن العيسى1300710213023

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1005عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 259محاسب

المحلية والبيئة

10جابي

وزارة الشؤون الال2104.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-03-12حمص04050002534ابتساممرح علي مخلوف1300810213024

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 66كاتب رئيسي

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

51قاطع فاتورةوزارة التربية127

وزارة االتصاالت الال2363.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حمص04140002480كوكبمرح صالح شعار1300910213025

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم 230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-26حمص04030023601كامله العيسى حمرهميرفت ابراهيم شلهوب1301010213026

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن
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وزارة االتصاالت الال1661.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حمص04140048137سحريزن زهير محمود1301110213027

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1099موظف استقبال

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-22حمص04220010062عدلهالهام محمد الهمه1301210213028
وزارة النفط والثروة الال2393.0020172ثانوية نفطيةثانوية نفطيةثانوية1998-10-01طرطوس10100034583ماريعالء سليمان خليل1301310213029

المعدنية

1020عامل مهني

وزارة التجارة الال327.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-12-01حمص04120058886خديجهلميا احمد األحمد1301410213030

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء258أمين صندوق

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2168.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-01حمص04040029684غادهريما أيمن ابراهيم1301510213031

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الموارد 1099موظف استقبال

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال173.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-24حمص04140038757اسمهانمروى بدر عباس1301610213032

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-11حمص04070033682عبير الدراوشهايه زياد فرهود1301710213033

العالي والبحث 

العلمي

وزارة النفط 1100مشرف سكن

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون النعم138.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-15حماه05170028749سهاميزن غسان يوسف1301810213034

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

127

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال139.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05170015245نبيهاروعه غسان سلوم1301910213035
وزارة االتصاالت الال1619.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-06حمص04010826678ثناءحسن حامد علي1302010213036

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المعهد معهد1991-05-10حمص04190101921حميدهسلطانه عويد المحمد1302110213037

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال72.0020170

وزارة االتصاالت الال1561.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-10حمص04010559381منالحنين اسامة مسعود1302210213038

والتقانة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010280350غصونرزان احمد الحوراني1302310213039

والتجارة الخارجية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

وزارة االتصاالت الال2551.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-20حمص04010012243فاطمهدارين حيدر عاقله1302410213040

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04060028311جميلهروال الخليل عبد الواحد1302510213041

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-27حمص04010280342غصونروالن احمد الحوراني1302610213042
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.00201310أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-06حمص04010012276فاطمهمحمد حيدر عاقله1302710213043
المعهد معهد1993-10-05حمص04010972568اميرهلورين علي العبدهللا1302810213044

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال62.7520170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1975-02-01حمص04180045635حليمهانتصار ابراهيم الناعس1302910213045
499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-24حمص04220022968زينهلبنى محمد ديب1303010213046
المعهد معهد1992-01-01حمص04150027522عزيزه العليويخلود ساقب األحمد1303110213047

التقاني 

للحاسوب

هندسة 

البرمجيات

وزارة النفط والثروة الال66.6420180

المعدنية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة التعليم 115

العالي والبحث 

العلمي

مساعد إداري 

ثاني

وزارة االدارة 512

المحلية والبيئة

8مساعد فني

وزارة الشؤون الال183.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04030030198مندريسحياة محمد الصالح1303210213048

االجتماعية والعمل

51قاطع فاتورةوزارة التربية349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1994-03-26حمص04010332542نهالرغداء منهل الخولي1303310213049

زراعية

وزارة التجارة نعمال307.0020120ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01حمص04010567315غزالهياسمين محي الدين العسس1303410213050

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

- عامل كهرباء وزارة الصناعةالال288.0019991كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-04-15حمص04220002734سعاد االبراهيمشعبان عبداللطيف العلي1303510213051

إصالحات عامة

1068عامل مهنيوزارة الكهرباء1070عامل مهنيوزارة الكهرباء325

المعهد معهد1992-08-14حمص04140029822سعادرئام فرج حمود1303610213052

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال66.5120130

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال162.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-06حمص04010399071يسرىآالء خالد االبراهيم1303710213053

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االقتصاد الال2622.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-10طرطوس10270003458يسرىميس سامر سميا1303810213054

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الشؤون 127

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20حمص04120030872غندلينا عبدوشرهام علي العلي1303910213055

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة االدارة نعمال264.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-13حمص10160023447خديجهإيهاب كمال يونس1304010213056

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

315كاتب ماليوزارة النقل257بائع

المعهد معهد1995-01-01حمص04220048801ليبيا العباسمحمد عيسى جويخه1304110213057

التقاني 

الصناعي

1901معلم حرفةوزارة التربية1891معلم حرفةوزارة التربية1900معلم حرفةوزارة التربيةالال64.5020163تقنيات كهربائية
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-06حمص04010463283انتصارفداء محمد المنصور1304210213058

والتجارة الخارجية

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة االتصاالت 243كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-10حمص04080001768فايزهبشرى بدر الكوسا1304310213059

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

أمين مستودع وزارة الصناعةالال2820.0020210ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية2001-12-20حمص04030034942انتصاراماني علي عكاري1304410213060

المشغل الميكانيكي

عامل كهرباء وزارة الصناعة321

هاتف وإذاعة

وزارة الموارد 327

المائية

مراقب ورشة 

صيانة

1558

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1586.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-03حمص04010117939سونيالبانه يحيى بدور1304510213061

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1656.0020173أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-25طرطوس10010114275سماهرعمار احمد ابراهيم1304610213062
وزارة النفط 346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-20حمص04130032883كوكبغيداء حبيب حبابه1304710213063

والثروة المعدنية

230كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة الشؤون الال2055.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-24حمص04080010702اسيانجوى نظير ابراهيم1304810213064

االجتماعية والعمل

وزارة 50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم العالي الال2659.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10حماه05180015981شاديهنور يونس عبد الرحمن1304910213065

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-16حمص04010117925فتاه العليسونيا خضر العلي1305010213066

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة االدارة نعمال2576.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-27حمص04190047374سمربتول محمد المنصور1305110213067

المحلية والبيئة

وزارة الشؤون 51قاطع فاتورةوزارة التربية27محاسب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال2398.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-04حمص04170019593فلايرغاندي مروان هالل1305210213068
وزارة النفط والثروة نعمال233.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-19حمص04150019231رئيفهرهام خضر عمران1305310213069

المعدنية

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

وزارة االقتصاد 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1393.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17حمص04070025151فاطمهعال محمد صبره1305410213070

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االقتصاد 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2501.0020153علميثانوية عامةثانوية1997-09-27حمص04030058323محيهحسن عبد الكريم السليمان1305510213071

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

27محاسب

المعهد معهد1993-01-25طرطوس10260016533ابتسام حمودلمى حسن حمود1305610213072

التقاني 

للمراقبين 

الفنيين

الهندسة الصحية 

ومحطات 

المعالجة

وزارة االدارة 313فني/مساعد مهندس وزارة النقلالال68.4820130

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24مراقب فني

المحلية والبيئة

25مراقب فني

وزارة التعليم العالي الال1743.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-09-28حمص04220068176غادهرهف علي علوش1305710213073

والبحث العلمي

319عامل تصفيةوزارة الصناعة318عامل طبخوزارة الصناعة1099موظف استقبال

236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال122.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01حمص04170019419فلايرفاديا مروان هالل1305810213074
وزارة االقتصاد الال196.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-05-07حماه05140032634سميرهميس ناجح زينب1305910213075

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االدارة 127

المحلية والبيئة

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة16محاسب

229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1535.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-12حمص04220048829نظميهسوزان خضر فاتي1306010213076
وزارة االتصاالت الال144.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04030013047وصالسها يونس القاسم1306110213077

والتقانة

وزارة النفط 229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1977-03-01حمص04010534407رحمهجهينه يوسف النادر1306210213078

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

عمليات مكاتب 

أمامية

359مشرف وحدة فندقيةوزارة الصحةالال61.8220020

المعهد معهد1986-05-04حماه05170031195عسيرهوسيم عيسى ضاهر1306310213079

التقاني 

الصناعي

1920معلم حرفةوزارة التربية1915معلم حرفةوزارة التربية1911معلم حرفةوزارة التربيةالال68.9620070ميكانيك مركبات

وزارة االتصاالت 233كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-05حمص04120070529سلمىسماح محمود عيسى1306410213080

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال162.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-02-10حمص04020013956حياة الخليلكوثر معال الصارم1306510213081

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال368.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-04-15حمص04010752603غصونلما يحيى الناصيف1306610213082

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة االتصاالت الال1863.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-01حمص04140000756ابتسامسعيد حكمات وسوف1306710213083

والتقانة

وزارة الشؤون 319مراقب مساعدوزارة المالية134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال235.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-10-06حماه05010490937ابتساممنار يوسف سلطان1306810213084

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2113.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-12-12طرطوس10180009727عبيرساره حسن محمود1306910213085

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال2258.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-10حمص04230045990احالموفيه فؤاد حرفوش1307010213086

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال2388.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01حمص04140032786رويدهلما نعيم سالم1307110213087

والتجارة الخارجية

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة128كاتب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-01حمص04010183979نجاح حسونعبدهللا طالل االعرج1307210213088

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01حماه05050185518تغاريدمنار أسد الصفتلي1307310213089
لبنى محمد االبراهيم 1307410213090

التركاوي

وزارة الموارد الال2032.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-17حمص04010813467فاطمه

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت 319مراقب مساعدوزارة الماليةالال1626.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-21حمص04010047309نجوىجوليت آصف سليمان1307510213091

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04010408448صفاءحال حسن وهبي1307610213092

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

المعهد معهد1993-05-01حمص04060007330جوهيني حمدانامنه حبيب حبيب1307710213093

التقاني 

الصناعي

عامل ميكانيك وزارة الصناعةالال78.1720200تقنيات إلكترونية

أجهزة دقيقة

1873معلم حرفةوزارة التربية1872معلم حرفةوزارة التربية336
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة التعليم 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة319مراقب مساعدوزارة الماليةالال2672.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-08حمص04010035472منادرهام احمد سالمه1307810213094

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010677982نادياريما محمد رياض الشعار1307910213095

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

- عامل كهرباء وزارة الصناعة311عامل فني كهربائيوزارة النقلنعمال2806.0020134كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-11-16حمص04020017968هنودباسل خليل خليل1308010213096

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02حمص04010702020سهامدانيه غازي الحلموشي1308110213097

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االقتصاد 1100مشرف سكن

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 346كاتب ومصنفوزارة الصناعة230كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حمص04220070247اكتبارربى محمد التامر1308210213098

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة الشؤون الال2341.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-25حمص04010009006هناءساره محمد النيصافي1308310213099

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-10الرقة11010106969فطيمريمه حسين عبيد1308410213100

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة الشؤون الال2333.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-21حمص04011047742منىبراءه عادل الوعري1308510213101

االجتماعية والعمل

وزارة الموارد 53قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

المعهد معهد1999-01-02حمص04011106251روال الخوليحال ايمن الطرشه1308610213102

التقاني 

للصناعات 

التطبيقية

-كيمياء عام 

تكنولوجيا

308محلل مخبريوزارة الصناعةالال67.2420190

وزارة التعليم العالي الال112.0019910علميثانوية عامةثانوية1972-03-04حمص04010306003حميدهسميره صالح سالمه1308710213103

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون الال161.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-03-25حمص04140025617ماريهرنا شوكات ديوب1308810213104

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال1698.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150044487غزوابراءة علي ديوب1308910213105

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التجارة الال352.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-20حمص04010018887مجيره اسماعيلدارين حسين التركماني1309010213106

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التجارة الال378.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-01حمص04010018405بدريهدالل عيسى ديوب1309110213107

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

وزارة التجارة الال276.0020002خرطة وتسويةثانوية صناعةثانوية1982-06-23حمص04030002592خديجهحسين محمد االبراهيم1309210213108

الداخلية وحماية 

المستهلك

فني الخراطة 

والتسوية

504مساعد فنيوزارة الدفاع276

238كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدلالال1797.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حمص04170029449أمنهردينة تيسير بروك1309310213109
وزارة الشؤون الال2683.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-06-12حمص05070005640منىساره علي يوسف1309410213110

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

المعهد معهد1974-05-31طرطوس10090035273تمره محمدعلي محمد موسى1309510213111

التقاني 

للعلوم 

السياحية 

1075مدرسوزارة السياحة1073مدرسوزارة السياحةالال55.5119980مطعم ومنهل

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةنعمال167.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-08-28حمص04230001669فاطمهسالي علي جعفر1309610213112

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التجارة الال2845.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-12حمص04011106253روالحازم ايمن الطرشه1309710213113

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

الجهاز المركزي 10جابي

للرقابة المالية

1018مستثمر حاسوب

وزارة التعليم العالي الال196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-27حمص04010677108صبازينة أنور الشعار1309810213114

والبحث العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

المعهد معهد1988-01-16حمص04220048277ناديالؤي علي العبود1309910213115

التقاني 

الصناعي

وزارة األشغال الال63.66201210تبريد وتكييف

العامة واإلسكان

فني تكييف وزارة الدفاع1034مدرب تكييف

وتبريد وتدفئة

498مساعد فنيوزارة الدفاع519

وزارة التعليم 229كاتب ضبطوزارة العدل233كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10حمص04140032075سميرهألين علي عبود1310010213116

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

235كاتب ضبطوزارة العدل236كاتب ضبطوزارة العدل238كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04180021724خيريهأمنه حسن الحسين1310110213117
وزارة االتصاالت الال2449.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-17الرقة11040028232ميلياضحى نورس غنوم1310210213118

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

التصنيع ثانوية صناعةثانوية2003-01-01حمص04220045125نرجسعلي هيثم طه1310310213119

الميكانيكي

وزارة التجارة الال2907.0020200

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 266فني خراطة

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل صيانة وزارة الصناعة267فني صويل

اآلليات

331

وزارة التجارة الال375.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-09-18حمص04010086551جهيناسوسن انطون السعد1310410213120

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 257بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 10جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

المعهد معهد1993-05-02حمص04220004594خوله رمضانرهف عدنان خضور1310510213121

التقاني 

الزراعي

وزارة الزراعة الال69.2720140علوم أغذية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 302خفير حراجي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 303خفير حراجي

واإلصالح 

الزراعي

306خفير حراجي

وزارة التجارة نعمال250.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-07-01حمص04120094726خضرهندا احمد ابراهيم1310610213122

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء259محاسب

وزارة النفط والثروة الال141.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010555553رجاءامجد رضوان سعود1310710213123

المعدنية

وزارة 234كاتب ضبطوزارة العدل1021أمين مكتبة

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب
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الثانية:حمص        الفئة:محافظة

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-29حماه05010330237عفيفهحال احمد اليوسف1310810213124

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال143.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-03-20حمص04180022887كحلهفاطمه حسن اليتيم1310910213125

العالي والبحث 

العلمي

وزارة 1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة الشؤون 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2140.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-09حماه05030025942اسالمآيات عماد العبدو1311010213126

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

499كاتب ضبطوزارة العدل235كاتب ضبطوزارة العدل234كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27حمص04010398642فايزهرهام عدنان حمود1311110213127
وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-12حمص04030029406هيفاءديما فاتح العلي1311210213128

العالي والبحث 

العلمي

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة518مراقب دوام

وزارة االتصاالت 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2507.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-21حمص04050029504ربااميمه نورس حسن1311310213129

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1968.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-25حمص04010408445صفاء النقريليال حسن وهبي1311410213130

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2135.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-19حمص04010065745اريجبشار كاسر االحمد1311510213131

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة 230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010370841مريمفاطمه حسين قناطري1311610213132

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

ثانوية تقنيات ثانوية2001-03-21حمص04140028792نوالريم محمد سالمه1311710213133

-الحاسوب

معلوماتية

ثانوية تقنيات 

-الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة 1066عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3646.0020200

المحلية والبيئة

1067عامل مهنيوزارة الكهرباء1004عامل حاسوب

وزارة النفط 228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حمص04010438378نوفهصونيه محمد االستانبولي1311810213134

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

وزارة التعليم العالي الال2068.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04010408447صفاء النقريآيه حسن وهبي1311910213135

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1099موظف استقبال

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1678.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-13حمص04010759381سهيررهام معتز فتفيقه1312010213136

والتقانة

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

وزارة االتصاالت الال1685.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-08-07حماه05150046501محاسنرزان هاشم محمود1312110213137

والتقانة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم 348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة347مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2243.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-22حماه05180011124امينهيمامه عبد السالم علي1312210213138

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1987-01-15حمص04010441905سعديهفهد ماجد طيبه1312310213139

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال64.2720080المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

510مخبري

وزارة االقتصاد الال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04190046205نهادريم صالح السليمان1312410213140

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-28الالذقية06200084336منيفةرشا نظير وردة1312510213141

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال2048.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-05حمص04010240614ليلىزينب عبد هللا صالح1312610213142

والتقانة

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

228كاتب ضبطوزارة العدل243كاتب ضبطوزارة العدل240كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01حمص04180046231حميدهخلود محمود الحلبي1312710213143
المعهد معهد1988-01-15حمص04120005227عليه ابراهيمزينه زياد حبوس1312810213144

التقاني 

الهندسي

فني /مساعد مهندسوزارة النقلالال73.9620070المساحة

طبوغرافي

مساعد فني وزارة النقل314

(طبوغرافي)

وزارة التعليم 318

العالي والبحث 

العلمي

509مخبري

وزارة االتصاالت الال2028.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-20حمص04011096417نهلههبة هيسم خير هللا1312910213145

والتقانة

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1632.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05180029154رحابعلي حسن عبد الرحمن1313010213146

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال1639.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01حمص04010788698غادهايمان شعيب عجاج1313110213147

والبحث العلمي

وزارة النفط 499كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

والثروة المعدنية

1021أمين مكتبة

المعهد معهد1993-01-01حمص04230023347توفيقا الجورانياناس منيب الجوراني1313210213148

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال72.7920120

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

- عامل كهرباء وزارة الصناعة1068عامل مهنيوزارة الكهرباءالال267.0020040كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-01-01حمص04170011577حليمةاسماعيل عبدالجبار خطاب1313310213149

إصالحات عامة

وزارة التجارة 325

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-24حماه10160107222الفاةحال محمد اسعد1313410213150

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة التعليم 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-28حمص04030063909جولياسناء منير داود1313510213151

العالي والبحث 

العلمي

229كاتب ضبطوزارة العدل518مراقب دوام

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-25حمص04030013252نوفهريم اسعد المحمد1313610213152
المعهد معهد1989-08-20حمص04120091713هال ريشانرهام عادل سريطه1313710213153

التقاني 

الصحي

358مساعد فني اولوزارة الصحة317مساعد فني أولوزارة الصحة318مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.7420100معالجة فيزيائية

وزارة االقتصاد 233كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-24حمص04030022437ساميهسها رامز فندي1313810213154

والتجارة الخارجية

وزارة 128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

397 من 395صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04010602107مهامجد غسان منصور1313910213155
وزارة التعليم العالي الال2048.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-07حمص04010406435آمالزينب غسان علي1314010213156

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1982-02-01حمص04040020859فيضهريم احمد عبدو1314110213157

زراعية

وزارة التجارة الال806.0020000ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة التعليم 228كاتب ضبطوزارة العدل346كاتب ومصنفوزارة الصناعةالال2281.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حمص04150022527سهامربا علي صالح1314210213158

العالي والبحث 

العلمي

1100مشرف سكن

وزارة االقتصاد 499كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-19حمص04010571517رفعهلينا الياس فضول1314310213159

والتجارة الخارجية

228كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

وزارة التعليم العالي الال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-13حمص04030058612نجاحميسون علي تفوح1314410213160

والبحث العلمي

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2243.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010676692خديجهروان هيثم اتماز السباعي1314510213161

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

499كاتب ضبطوزارة العدل1100مشرف سكن

وزارة التعليم العالي الال1743.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010406444آمالغاليه غسان علي1314610213162

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

50قاطع فاتورةوزارة التربية66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال1907.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-25حمص04140038560نهادمضر جميل عبود1314710213163

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

ثانوية ثانوية1993-01-02حمص04190142657ليلىهبه صفوح الشيني1314810213164

زراعية

وزارة التجارة الال294.0020110ثانوية زراعية

الداخلية وحماية 

المستهلك

256عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االتصاالت 50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال218.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04010676664خديجهآالء هيثم اتماز السباعي1314910213165

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة التعليم العالي الال1888.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-04-16حمص04010007183جميلهأية سامي السلوم1315010213166

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االقتصاد الال135.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-03-01حمص04120103638مجيرهرحاب حسين التركماني1315110213167

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة الموارد 127

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1546

وزارة االتصاالت الال2319.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20حمص04210028093فاطمهمنال محمود حميد1315210213168

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-20حمص04200050976داللرشا بدر محمد1315310213169

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة 229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1979.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-06حمص04030005344سميرهجمانه حيدر مندو1315410213170

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-12حمص11010058253عدلهباسل جاسم الخلف1315510213171

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

وزارة التعليم العالي الال216.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04010202656رمزيهروان صالح السلوم1315610213172

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

وزارة 66كاتب رئيسي

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال368.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-06-07حمص04010055408ماريدينا جورج ابراهيم1315710213173

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

1065مساعد محاسبوزارة الكهرباء257بائع

وزارة التعليم العالي الال1972.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-12حمص04010009479صفاءمايا عادل السعيدي1315810213174

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

349مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

وزارة االتصاالت الال2304.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04200023982فائزهرنا فواز خالد1315910213175

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التجارة الال301.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1977-01-01حمص04170067320سرسكحسين ابراهيم اللباد1316010213176

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 315معاون محاسبوزارة الصناعة257بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

259محاسب

نرجس عبد الكريم 1316110213177

الدربولي

وزارة التعليم العالي الال148.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-20حمص04010396167رهيجه

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 1100مشرف سكن

والتقانة

499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة االتصاالت الال301.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-12-14حمص04010243331سميره دامسمحمد أنس محمد بحصلي1316210213178

والتقانة

وزارة التجارة 134مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 259محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

260مدقق

وزارة االتصاالت الال2499.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17حمص04010374978ناديانبال زين الدين محمد1316310213179

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

وزارة التعليم العالي الال214.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-02-05حمص04190114063نوالسيما نزيه عطيه1316410213180

والبحث العلمي

1099موظف استقبال

المعهد معهد1992-01-21حمص04010773025بديعهبشرى علي العمر1316510213181

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال61.1420150

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة االتصاالت الال2131.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-26حمص04010803504هالهنتالي وائل الخليل1316610213182

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة229كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150133103فاتنعلي ياسر عجيب1316710213183
229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04010238722غدرانسوسن بشار عبد الكريم1316810213184
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09080130751نصرهسعاد عليوي حماده1316910213185

والتقانة

228كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

397 من 396صفحة  10:29:35 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:حمص        الفئة:محافظة

المعهد معهد1988-06-24حمص04010128840حسنربى فواز نوايا1317010213186

التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )

المصرفي 
ً (سابقا

المعهد التقاني 

التجاري 

المصرفي 

التجاري )
ً (المصرفي سابقا

مصرف سورية الال60.6520170

المركزي

مصرف سورية 81كاتب

المركزي

وزارة التعليم 82كاتب

العالي والبحث 

العلمي

514أمين صندوق

وزارة التعليم العالي الال2189.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-13حمص04140029081نعمترهام جهاد ربيع1317110213187

والبحث العلمي

وزارة 319مراقب مساعدوزارة المالية1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2172.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01حماه05050081880ابتسامريهام محمد عوده1317210213188

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة االقتصاد الال2533.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-25حماه05180009595رناأسامة هيثم ابراهيم1317310213189

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة التعليم 127

العالي والبحث 

العلمي

وزارة االدارة 1099موظف استقبال

المحلية والبيئة

9جندي إطفاء

عامل صيانة وزارة الصناعةالال268.0020040الكترونثانوية صناعةثانوية1986-02-25حمص04010373652هدىعالء جمال االحمد1317410213190

الميكانيك

وزارة التجارة 323

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل وقاد وزارة الصناعة271فني ميكانيك

ومراجل بخارية

328

وزارة الموارد الال2405.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حمص04190031235دالللما توفيق رعد1317510213191

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

وزارة االتصاالت 1546

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

وزارة التعليم العالي الال2088.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05180011475هيفاءزينه باسم مصطفى1317610213192

والبحث العلمي

وزارة 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة1099موظف استقبال

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20حمص04190056449لميسساره عزيز األبراهيم1317710213193

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حمص04010576925نهلهابتسام محمد اليوسف1317810213194

والتقانة

230كاتب ضبطوزارة العدل134مراقب

229كاتب ضبطوزارة العدل228كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05120052751آمال زغورمرح علي مريم1317910213195
المعهد معهد1998-03-13حمص04011055273وحيدهايناس هيثم بروك1318010213196

التقاني 

للحاسوب

هندسة وصيانة 

الحواسيب

1889معلم حرفةوزارة التربية1890معلم حرفةوزارة التربية1886معلم حرفةوزارة التربيةالال74.5820180

وزارة االدارة الال2122.0020132علميثانوية عامةثانوية1995-09-01حمص04030022538هناءعلي محمد حسيان1318110213197

المحلية والبيئة

347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة309مساعد إداري ثانوزارة الصناعة27محاسب

وزارة الشؤون 309مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال2422.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-01حمص04010778799نهادسارة غياث العباس1318210213198

االجتماعية والعمل

348مساعد إداري ثانوزارة الصناعة66كاتب رئيسي

228كاتب ضبطوزارة العدل231كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-28حمص04200020503كريمهروان حسين بهاءالدين1318310213199
وزارة التعليم العالي الال147.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-08حمص04190056508ناهدهفاطمه أحمد الصالح1318410213200

والبحث العلمي

وزارة االتصاالت 518مراقب دوام

والتقانة

346كاتب ومصنفوزارة الصناعة134مراقب

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-24طرطوس10120013308سهامنور علي حسن1318510213201
وزارة التعليم العالي الال2058.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-07حمص04080001808فريزهريم جمال الدين الحسن1318610213202

والبحث العلمي

وزارة الشؤون 50قاطع فاتورةوزارة التربية1099موظف استقبال

االجتماعية والعمل

66كاتب رئيسي

230كاتب ضبطوزارة العدل229كاتب ضبطوزارة العدل499كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-27حمص04010452931هتافنور عادل جنيدي1318710213203
وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-13حمص04040024440بهيرهجوزفين ديوب رحمون1318810213204

والتقانة

وزارة االقتصاد 134مراقب

والتجارة الخارجية

128كاتب

ماسة أنس عبد القيوم 1318910213205

االتاسي

وزارة الشؤون الال1731.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-31حمص04010366493هبة

االجتماعية والعمل

وزارة االتصاالت 66كاتب رئيسي

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

عامل مراقبة محطة وزارة الصناعةالال3172.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2003-11-23حمص04010143934لينداسام وائل يحيى1319010213206

الديزل

أمين مستودع وزارة الصناعة330

المشغل 

الميكانيكي

عامل صيانة وزارة الصناعة321

الميكانيك

323

وزارة االتصاالت 499كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-21طرطوس10160034347سمرامل غانم احمد1319110213207

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

518مراقب دوام

وزارة التجارة الال3739.0020162كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-17حمص04030042796فطوميعقوب احمد االسماعيل1319210213208

الداخلية وحماية 

المستهلك

عامل فني وزارة النقل271فني ميكانيك

كهربائي

وزارة التجارة 311

الداخلية وحماية 

المستهلك

269فني كهرباء

المعهد معهد1999-01-01حماه05010168719ثرياعيسى محمد الخليل1319310213209

التقاني 

الصناعي

فني تكييف وتبريد وزارة الدفاعالال62.6420200تبريد وتكييف

وتدفئة

498مساعد فنيوزارة الدفاع519

وزارة االقتصاد الال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حماه04030034525لطيفه رزوقلمى يحيى الصالح1319410213210

والتجارة الخارجية

وزارة 499كاتب ضبطوزارة العدل128كاتب

االتصاالت 

والتقانة

134مراقب

وزارة االتصاالت الال2007.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20حمص04030033994لطيفهفاطمه يحيى الصالح1319510213211

والتقانة

وزارة الشؤون 134مراقب

االجتماعية والعمل

وزارة التعليم 66كاتب رئيسي

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال

وزارة الموارد 347مساعد إداري ثانوزارة الصناعة50قاطع فاتورةوزارة التربيةالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-04حمص04080012897حنانمديحة احمد النقري1319610213212

المائية

عامل خدمات 

مشتركين

1546

وزارة االقتصاد الال174.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-09-14حمص04120083907ليلىرشا عبد القادر شعار1319710213213

والتجارة الخارجية

معاون أمين 

مستودع تخزين 

أدوية

وزارة االتصاالت 127

والتقانة

وزارة التعليم 134مراقب

العالي والبحث 

العلمي

1099موظف استقبال
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