
نوع المؤهل تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

العلمي

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العام

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

1515مدرسوزارة التربيةالال69.8820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-17درعا12040018910جواهردعاء يحيى السموري111100001

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.5220190معلم صفتربيةإجازة1972-02-01درعا12140009671ترفهازبيده احمد الديري211100002

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.1720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-20درعا12070028654فيروزرهام عماد الشحادات311100003

1553مدرسوزارة التربيةالال59.6720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-11درعا04220033017اميرهوالء محسن عابده411100004

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.4720180معلم صفتربيةإجازة1995-09-09درعا12070011848منىهبه احمد قنبر511100005

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-06-04درعا14050006523عيدهايناس عبد الرحمن السودي611100007

والعمل

20معلم نظري

وزارة الزراعة 1550مدرسوزارة التربيةالال62.8420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-24درعا12110023584حمدهايمان محمد المسلم711100009

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

1599معلم صفوزارة التربيةالال71.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-31درعا14050068091ابتساماسراء احمد الحسن811100010

640اداري جامعيوزارة الصحة440معاون رئيس قسموزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.3220200مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-10-28درعا12020072141فاطمةخولة علي الزعبي911100011

1599معلم صفوزارة التربيةالال66.7020190معلم صفتربيةإجازة1996-04-25درعا12030024521ميسرمرح موسى عياش1011100013

1599معلم صفوزارة التربيةالال68.2220200معلم صفتربيةإجازة1997-08-04درعا12030024525ميسرماجده موسى عياش1111100014

وزارة االقتصاد 442معاون رئيس قسموزارة المالية441معاون رئيس قسموزارة الماليةالال73.0420210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-04-22درعا12140029449فاطمهانعام عزات الحريري1211100015

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.5120190معلم صفتربيةإجازة1994-01-28درعا14050051151مطيعهسهى حسين ظاهر1311100016

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.1020200معلم صفتربيةإجازة1998-11-25درعا12020027754نهادنور فتحي المقداد1411100017

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-01درعا12100060279مريمهديل مرعي العثمان1511100018

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا04010745339فلايركميليا رشيد عازار1611100019

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال69.9420200معلم صفتربيةإجازة1997-08-03درعا12140036298منىنور محمد مثقال1711100020

706رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال63.2720200إعالمإعالمإجازة1985-07-05درعا12180017140شوبهابتسام عواد المريمر1811100021

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.6920200علم نفستربيةإجازة1998-01-01درعا12010072003يسرىريم ابراهيم المسالمة1911100022

والعمل

24أخصائي نفسي

وزارة الشؤون االجتماعية الال68.5020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01درعا12010189802يسرىباسمة ابراهيم المسالمة2011100023

والعمل

19معلم نظري

1598معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال71.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-18درعا12130013919مريفارسميه محمود الحوران2111100024

1520مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربيةالال70.1120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-06-09درعا12110011934صباحرزان محمود العمارين2211100025

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.5420200معلم صفتربيةإجازة1995-04-01درعا12070014964منتهىايناس محمد الكناكري2311100026

1595معلم صفوزارة التربيةالنعم68.3920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-12درعا12030018094عدنسالي بهاء الزعبي2411100027

1524مدرسوزارة التربيةالال67.8920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-08درعا12110034405انيسهديمه خليل الجنادي2511100028

1571مدرسوزارة التربيةالال60.7720110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-12درعا12100004965سميرهانشراح محمد سعيد العبيد2611100029

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.3320200إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-01-03درعا12070001984عيشهفاطمة كامل الشحادات2711100030

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.1020215علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-07درعا14050057647شمسهاسد محمد سليمان2811100031

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1515مدرسوزارة التربيةالال70.6020200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1992-01-01درعا12040031107سهامريماز زياد المصري2911100032

1568مدرسوزارة التربيةالال64.2320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12110013866سوريهسحر عبد الرحمن المسلم3011100033

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.4420190إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-11-01درعا12030044907ودادفداء احمد الحريري3111100034

الزراعي

1232مرشد تربوي

1600معلم صفوزارة التربيةالال61.2820170معلم صفتربيةإجازة1994-07-09درعا12070026681ايمانربا زياد المرعي الحريري3211100035

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-01درعا12110063216فرحهسميه قاسم الشرع3311100036

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال66.0720170معلم صفتربيةإجازة1994-04-25درعا12020059519خديجهسندس محمد ناجي محمد3411100037

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.7020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-10درعا14050022359فلايرسهى محمد العيسى3511100038

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.4420130إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-09-05درعا12060015338امنهاسيل محمد العلي3611100039

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الشؤون 1514مدرسوزارة التربيةالال70.7120170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-07-15درعا12010152320ملكهيا منير الكراد3711100040

االجتماعية والعمل

21معلم نظري

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.7320170معلم صفتربيةإجازة1994-07-21درعا12110034873مناليوسف زهير الجندي3811100041

1598معلم صفوزارة التربيةالال74.8320150معلم صفتربيةإجازة1993-10-19درعا12150004741فلايرصفاء ياسين حافض3911100042

1600معلم صفوزارة التربيةالنعم66.8920180معلم صفتربيةإجازة1996-05-15درعا12070001678بسمهشوق قاسم الحريري4011100043

1563مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربيةالال65.8720140شريعةشريعةإجازة1984-09-01درعا12060048151بدريهسناء صالح الجمال4111100044

وزارة التجارة الداخلية الال67.1520170نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1993-05-26درعا12140022766معناالء يوسف اليعقوب4211100045

وحماية المستهلك

1612مدرس مهندسوزارة التربية1611مدرس مهندسوزارة التربية159مشرف شبكات

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.4820200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12020015031شكريهاماني علي المفلح4311100046

وزارة الشؤون االجتماعية الال58.2320200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-19درعا14060036791فاطمهميسم محمود القطايشة4411100047

والعمل

22أخصائي اجتماعي

1593معلم صفوزارة التربيةالال68.4920200معلم صفتربيةإجازة1995-08-15درعا12160054296نهادغفران اسماعيل الشريف4511100048

1514مدرسوزارة التربيةالال70.8620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-31درعا12020024624امنهمرح سعيد سليم4611100049

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.8320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1977-01-05درعا12020037686مريمدالل خالد العبد القادر4711100050

الزراعي

1232مرشد تربوي

1525مدرسوزارة التربية1522مدرسوزارة التربيةالال69.0520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-20درعا12020040408فايزهبتول خالد المسالمه4811100051

1558مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربيةالال60.9820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-21درعا12140019205اسماءميساء موسى الموسى4911100052

وزارة الشؤون االجتماعية الال55.1619990حقوقحقوقإجازة1973-05-01درعا90120000777حليمةغياث عصام عبد الهادي5011100053

والعمل

وزارة الزراعة 125دارسوزارة الموارد المائية107معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

491معاون رئيس شعبة

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-05-10درعا12010007668فلايرشروق سامي المسالمه5111100054

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال68.0120170كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1230مدرس

1598معلم صفوزارة التربيةالال64.5420200معلم صفتربيةإجازة1996-04-01درعا12110025408غازيههزار ابراهيم الخبي5211100055

1599معلم صفوزارة التربيةالال66.0520200معلم صفتربيةإجازة1997-08-25درعا90120016813فاطمةحنين يوسف عيسى5311100056

1595معلم صفوزارة التربيةنعمال60.9820190معلم صفتربيةإجازة1997-11-23درعا10180000878نوالدالل جابر جمعه5411100057

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.1920180معلم صفتربيةإجازة1996-01-10درعا12110015506الهامنور سامر الحمدان5511100058

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.8220170معلم صفتربيةإجازة1995-03-21درعا12140011953بسمهمرح محمد الخصواني5611100059

1555مدرسوزارة التربيةالال59.8020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-04درعا12100000094جميلةسهير موفق المفعالني5711100060

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.6920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-10درعا14050056766جواهرخوله ياسر اسماعيل5811100061

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية440معاون رئيس قسموزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال74.4520180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-02-20درعا12010017479نجاحميسا عصام الفالوجي5911100062

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.9920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-02درعا12170033080سهامعبير محمد العبد هللا6011100063

الزراعي

1234مدرس

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال71.1620200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-15درعا12110002793سعادلينا سمير الجهماني6111100065

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.6020200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-05-20درعا12170004820سفانهشذا احمد الزعبيه6211100066

1523مدرسوزارة التربيةالال69.8520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01درعا12040003129جميلهرقيه عدنان العلي6311100067

1550مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال63.2720120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-11درعا12140007980مطيعهايمان نعيم شحود6411100068

1526مدرسوزارة التربيةالال71.5320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-11-20درعا12010145857عبيرهنهى عطا هللا المصري6511100069

1595معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال65.7520190معلم صفتربيةإجازة1992-08-06درعا12170031335انسساره عبد القادر محارب6611100070

1600معلم صفوزارة التربيةالال59.4720200معلم صفتربيةإجازة1988-01-15درعا12060009237املآالء يوسف الحوراني6711100071

وزارة الزراعة واإلصالح الال87.8720190إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-08-04درعا12020128812بشيرهغفران احمد الزعبي6811100072

الزراعي

1232مرشد تربوي

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.9220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا14050043714فوزيهابتهال متعب العباس6911100073

وزارة الزراعة 1518مدرسوزارة التربيةالال73.1920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-27درعا12060056351رابعهسالم قاسم كيوان7011100074

واإلصالح الزراعي

1229مدرس

438دارسوزارة المالية436دارسوزارة المالية434دارسوزارة الماليةالال61.5220143حقوقحقوقإجازة1989-06-01درعا12110037608حمدهمنصور خلف حسن7111100075

األولى:درعا        الفئة:محافظة

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

وزارة الشؤون االجتماعية الال70.5620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01درعا14050041489غازيهرهف صايل المزعل7211100076

والعمل

19معلم نظري

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا14050066230سلطانهايمان حسين شنوان7311100078

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال79.8020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10درعا12040038366اميرهرانيه منير الحسين7411100080

وزارة الزراعة 1518مدرسوزارة التربيةالال70.0820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-05درعا12060014388كفارغد هاني كيوان7511100081

واإلصالح الزراعي

1229مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.8420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-01درعا14030040861عيشهيسرى احمد العلي7611100082

والعمل

19معلم نظري

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.9220170معلم صفتربيةإجازة1994-01-18درعا12020031452فاطمهوفاء عبدهللا المقداد7711100083

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال65.1720200معلم صفتربيةإجازة1996-08-01درعا14050046707رتيبهدعاء رضوان العلي7811100084

1551مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال66.3020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01درعا14050046709رتيبهبتول رضوان العلي7911100085

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.8520170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02درعا12010137746انتصارلميس ضياء الرفاعي8011100086

والعمل

22أخصائي اجتماعي

1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةنعمال66.5420160معلم صفتربيةإجازة1994-02-28درعا14050057377غصونهدى فواز العوض8111100087

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةنعمال67.5420200معلم صفتربيةإجازة1996-10-12درعا14050057376غصونهديل فواز العوض8211100088

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.3620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا14060035714سهاسماح احمد الجاويش8311100089

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.2520170معلم صفتربيةإجازة1989-11-16درعا90120005998نعمةمادلين صالح صالح8411100090

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-05درعا12060040217لويزهازهار احمد العميان8511100091

فيزياء<

1535مدرسوزارة التربية1533مدرسوزارة التربيةالال70.5920210فيزياء

1600معلم صفوزارة التربيةالال60.9220190معلم صفتربيةإجازة1990-08-01درعا12060009687فاطمهلما يوسف عسكر8611100092

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.9220160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-30درعا12020093301خديجهعبدهللا محمد احمد8711100093

والعمل

وزارة الزراعة 21معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1514مدرسوزارة التربية1229مدرس

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05درعا12110054222خلودحنين مدين ابو جبل8811100094

1598معلم صفوزارة التربيةالال76.3120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-03درعا12110022905سالمراما موسى الجباوي8911100095

1599معلم صفوزارة التربيةالال58.4020190معلم صفتربيةإجازة1996-12-20درعا12020008193فتحيهغفران اسماعيل السويداني9011100096

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية439دارسوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحةالال72.8420200محاسبةاقتصادإجازة1995-03-18درعا12010014214نهالهيفاء محمد الصباغ9111100097

تدقيق النفقات 

وااليرادات

118

1524مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربيةالال71.2920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-03-08درعا14050064087مضايامريم حسن الفجر9211100098

1515مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال67.8320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-22درعا90120015680خيريةفاطمة مصلح محمد9311100099

1600معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال80.8620200معلم صفتربيةإجازة1991-04-01درعا12110066095سمرهايهاب علي العلي9411100100

1559مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربيةالال60.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا07110026747وفاءروضة وليد السوادي9511100101

1567مدرسوزارة التربيةالال59.0220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-15درعا12110007987جدعهرغده سالم عايد9611100102

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال61.4520100دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-01-10درعا12100074053رشدهجميل محمد محمد9711100103

الدراسات القانونية

124مدققوزارة الموارد المائية438دارسوزارة المالية119

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.2720160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12060002781ميسررهف أمين العباس9811100104

1518مدرسوزارة التربيةالال78.9420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-12درعا90120017197عبيرادهم اكرم جبر9911100105

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.5120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-10درعا14030071219رسميهكوثر محمد الحسن10011100106

الزراعي

1227مدرس

1515مدرسوزارة التربيةالال68.0620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-31درعا01010681639ختامروان مهند ابراهيم ادهم10111100107

وزارة االقتصاد 128مدققوزارة الموارد المائية419دارسوزارة الماليةالال60.4120200محاسبةاقتصادإجازة1992-09-10درعا12010152906جميلهورود سليمان القطيفان10211100108

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 1552مدرسوزارة التربيةالال62.8320180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-11-06درعا12070029943مريمهبه هللا محمد الحريري10311100109

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1235مدرس

1553مدرسوزارة التربية1556مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربيةالال58.1420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02درعا12030017937سعدهدينا احمد الزعبي10411100110

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال68.0520200محاسبةاقتصادإجازة1996-05-20القنيطرة14050055265علياصفا طالب الفشتكي10511100111

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال64.9320170معلم صفتربيةإجازة1995-02-25درعا90120015478فلايرهدى رجا ابو عابد10611100112

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.5020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02درعا12070043567منىهبا خليل القطيفان10711100113

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة االتصاالت 126دارسوزارة الموارد المائية638اداري جامعيوزارة الصحةالال66.6820170حقوقحقوقإجازة1994-01-01القنيطرة14020034498ودادحنان حسن السليم10811100114

والتقانة

128معاون رئيس شعبة

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال71.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12010199573باسمه محي الدينرنيم عماد العوده10911100115

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.5920200معلم صفتربيةإجازة1989-01-27درعا14050047610حسنهاناس عوض الصالح11011100116

وزارة الشؤون 1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربيةالال72.2020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-03-13درعا12060002140زينبربا عيسى المنجر11111100117

االجتماعية والعمل

21معلم نظري

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8420190علم نفستربيةإجازة1989-02-15درعا12140007464داللايمن احمد الخلف11211100118

والعمل

24أخصائي نفسي

1513مدرسوزارة التربيةالال79.4420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-26درعا12030014012اسماءعبير عدنان جبل11311100119

1556مدرسوزارة التربيةالال58.0420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-09-10درعا12010041046فنديةمريم محمد الصمادي11411100120

1526مدرسوزارة التربيةالال70.1920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-03-31درعا12010145583عطافياسيمن عبد الكريم المصري11511100121

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.4220130علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-25ريف دمشق03190015325سهامهديل مصطفى غنوم11611100122

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1516مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربيةالال81.3620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-06-03درعا12140001877ابتسامآالء احمد الحريري11711100123

1597معلم صفوزارة التربيةالال64.5620210معلم صفتربيةإجازة1996-04-01درعا12040038622تركيهفايزه حسين حسين11811100124

1521مدرسوزارة التربية1520مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربيةالال70.2420160علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-06-04درعا12110019112اميرهتانيا فيصل القراعزه11911100125

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.2720170معلم صفتربيةإجازة1988-11-02درعا12100014704حنانرانيا محمد العقله12011100126

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.4820200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-12-19درعا12010219726وداداالء محمد المصري12111100127

الزراعي

1232مرشد تربوي

1567مدرسوزارة التربيةالال68.5120190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05درعا12120014049رجاءفاطمه فهمي الزامل12211100128

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال64.6220110محاسبةاقتصادإجازة1986-03-07درعا90120004609نجاحشمائل حسين ابراهيم12311100129

سجالت التكاليف الفعلية

640اداري جامعيوزارة الصحة128مدققوزارة الموارد المائية115

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.9920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-07درعا12180006889ضحىايمان محمد المعذر12411100130

1594معلم صفوزارة التربيةالال72.5020160معلم صفتربيةإجازة1994-03-20درعا14020040310حياهجميله زكي السبسبي12511100131

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.6720190معلم صفتربيةإجازة1996-10-25درعا12010044182فاطمههبا احمد عوض12611100132

وزارة االقتصاد 419دارسوزارة الماليةالال71.8420143محاسبةاقتصادإجازة1990-11-30درعا12060016865صباحعبد الكريم يوسف النابلسي12711100133

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 106معاون رئيس شعبة

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

1

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال67.6720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا14050066191منىحياه محمد العسول12811100135

1593معلم صفوزارة التربيةالال70.8620190معلم صفتربيةإجازة1997-10-01درعا12160012495صابرينهبه عماد اللباد12911100136

1595معلم صفوزارة التربيةالال74.0320160معلم صفتربيةإجازة1994-02-24درعا12100011507ثناءمرح ايمن مخلوف13011100137

1571مدرسوزارة التربية1570مدرسوزارة التربية1569مدرسوزارة التربيةالال60.2020213جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-01درعا12170045657عليهعثمان احمد الصالح13111100138

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.1320210معلم صفتربيةإجازة1997-01-05درعا04230011041أرنيبأماني منذر شمالي13211100139

وزارة الزراعة 1545مدرسوزارة التربيةالال60.6420170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12160029962فاطمههبه هللا عبد المنعم العواد13311100140

واإلصالح الزراعي

1235مدرس

41معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال72.4520180محاسبةاقتصادإجازة1994-01-10درعا12060036399مهارويدا محمد خير الحشيش13411100141

1596معلم صفوزارة التربيةالال76.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-09-13درعا12020024190فايزهرهف احمد المقداد13511100142

435دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائية425دارسوزارة الماليةالال58.0920140محاسبةاقتصادإجازة1985-03-24درعا12100009364صباحامل منهل الزهري13611100143

1595معلم صفوزارة التربيةالال58.4220180معلم صفتربيةإجازة1995-05-15درعا12140002482سميهصفاء فريد العوض13711100144

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.6720200معلم صفتربيةإجازة1996-02-15درعا12060006826فايزهمنار احمد الشعابين13811100145

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.0820202لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-16درعا12060001931بدريهنشات قاسم الحمصي13911100146

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1551مدرسوزارة التربية1228مدرس

1526مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربيةالال69.6920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-04درعا12010025516ريمتبارك نبيل السودان14011100147

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال71.3720200معلم صفتربيةإجازة1998-09-05درعا12100098398مياسهوالء فراس العبيد14111100148

1518مدرسوزارة التربيةالال70.8820170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-15درعا12060010275نبالسارا منهل عسكر14211100149
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األولى:درعا        الفئة:محافظة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحةالال81.0020190مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-15درعا90120016529فاتن الجشيأنيسة سامر عيساوي14311100150

سجالت التكاليف الفعلية

435دارسوزارة المالية115

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.2420170إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-05-17درعا12030023599هيامروان غازي العمور14411100151

الزراعي

1232مرشد تربوي

1512مدرسوزارة التربيةالال73.8020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-01درعا12130015105ميساءخديجه علي العامري14511100152

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال68.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-05-03درعا12100016650سمرزينب محمد الحسن14611100153

1599معلم صفوزارة التربيةالال77.8620160معلم صفتربيةدبلوم1989-05-08درعا12030023659هيامرهام غازي العمور14711100154

1524مدرسوزارة التربيةالال71.3420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-09-10درعا12110049575اديبهايلين نعيم الشرقاوي14811100155

440معاون رئيس قسموزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحةالال70.8920180مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-10-21درعا12010145054اسمهانزينب محمد المصري14911100156

1516مدرسوزارة التربيةالال74.9120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-21درعا12110028174بشيرهسهام نعيم حرب15011100157

1516مدرسوزارة التربيةالال70.5020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01درعا12110045418يسرىايمان حمدي بطحه15111100158

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.6720200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01درعا90120016719امنةمنتهى محمد ابو زرد15211100159

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-28درعا90120017229حفيظةشيرين محمد ابراهيم15311100160

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.4120200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-12درعا14050044584فاطمهغفران محسن العلي15411100161

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.8920210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-04درعا14050061884كوثرهديل ياسر الكناني15511100162

الزراعي

1232مرشد تربوي

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.7420200معلم صفتربيةإجازة1996-10-25درعا12140018013حمدهبشرى محمد المحمد15611100163

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال62.5620170معلم صفتربيةإجازة1987-01-08درعا12110023203هاللهورده كاظم الخليل15711100164

هندسة ميكانيكية إجازة1985-06-23درعا12060017185تمامفايز عوض النابلسي15811100165

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال67.3120084طاقة متجددة-ميكانيك

والبيئة

4مهندس دراسات

640اداري جامعيوزارة الصحة439دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال58.3520160محاسبةاقتصادإجازة1988-11-10درعا12010053082يسرىدانيا يوسف الخليلي15911100166

1598معلم صفوزارة التربيةالال78.6820190معلم صفتربيةإجازة1997-03-27درعا12110039186نعمترشا صقر الجنادي16011100167

1550مدرسوزارة التربيةالال66.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-23درعا12110058383بشرىصفا فواز االخرس16111100168

1596معلم صفوزارة التربيةالال63.7520190معلم صفتربيةإجازة1994-04-21درعا12020047289حنانراوند عبد الرزاق جعباره16211100169

وزارة الشؤون 1552مدرسوزارة التربيةالال77.9620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-03-26درعا12060024595حنانزينب عبد الكريم ابو صالح16311100170

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

1557مدرسوزارة التربيةالال57.4220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-01درعا12110063406بدريهحنين صالح الشرع16411100171

1597معلم صفوزارة التربيةالال64.1920200معلم صفتربيةإجازة1997-07-06درعا12040035647صبحهغنوه خالد الحسين16511100172

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.1420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12140011950سميرهاالء عدنان الخصواني16611100173

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.6920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-16درعا12140016306ابتسامحسناء محمد الديري16711100174

1600معلم صفوزارة التربيةالال74.3420200معلم صفتربيةإجازة1995-12-01درعا12070022902ودادبسمه حمدي قطليش16811100175

1598معلم صفوزارة التربيةالال65.7320200معلم صفتربيةإجازة1997-03-20درعا12140024431ودادبراءه عبد اللطيف عبدالكريم16911100176

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.6420200معلم صفتربيةإجازة1996-12-17درعا12140022282صباحساجده جميل فاعور17011100177

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال62.4120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12110002108حياةأنوار طعمه أبو ركبه17111100178

1555مدرسوزارة التربيةالال60.4020160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12140023068ندهريهام عزات اليعقوب17211100179

وزارة االقتصاد والتجارة الال65.3320200حقوقحقوقإجازة1994-02-01درعا12120023739سمرلميس عاطف الزايد17311100180

الخارجية

وزارة االقتصاد 109مساعد إداري أول

والتجارة الخارجية

434دارسوزارة المالية1022دارس قانوني

وزارة االدارة المحلية الال69.1420200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-05-01درعا12010110055امايراالء جودات ابو نبوت17411100181

والبيئة

121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية7مهندس

وزارة االقتصاد والتجارة الال67.1020190حقوقحقوقإجازة1996-01-10درعا12110059362عبيروجدان صالح المسلم17511100182

الخارجية

وزارة االقتصاد 107معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

436دارسوزارة المالية1022دارس قانوني

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال68.3320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110022242منصورهنعيمه حسين أبو السل17611100183

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.5620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-13درعا12010135180شذارهف جمال الكراد17711100184

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.4620180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12010043780منالليالي ادهم عبد الرزاق17811100185

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-02-14درعا12140003279رابعههبه حسين حسين17911100186

1594معلم صفوزارة التربيةالال73.2720200معلم صفتربيةإجازة1997-09-01درعا12130018894ودادرنا ماهر المزعل18011100187

وزارة الزراعة واإلصالح الال54.4420000لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-03-31درعا12010027811اسمىفراس احمد المحاميد18111100188

الزراعي

وزارة الشؤون 1228مدرس

االجتماعية والعمل

1552مدرسوزارة التربية20معلم نظري

وزارة الشؤون 638اداري جامعيوزارة الصحةالال59.8520130حقوقحقوقإجازة1987-01-04درعا12010006786فلايرمجدي مرشد المصري18211100189

االجتماعية والعمل

124مدققوزارة الموارد المائية17مفتش عمل صناعي

1512مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربيةالال69.5520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-10درعا12160068570نوالغفران مامون العتمه18311100190

1564مدرسوزارة التربيةالال59.2520150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-02درعا12020014573فاطمهزينب عبد الكريم المقداد18411100191

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.0820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-01درعا12020026233فاطمهربيعه عبد الكريم المقداد18511100192

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.7920200معلم صفتربيةإجازة1990-04-17درعا12100080262هنداخالص شايم علي18611100193

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.7820200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-03-22درعا12060040646مريممجدولين محمود العميان18711100194

الزراعي

1232مرشد تربوي

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالنعم67.3520200معلم صفتربيةإجازة1993-02-25درعا12140034475فاطمهنور حسان الغزالي18811100195

419دارسوزارة الماليةالال76.1320170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-08درعا14050063292فاطمةوصال محمود العبود18911100196

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال65.2620160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-25درعا12060047566فاطمهآيات محمد الخطيب19011100197

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1551مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال50.6220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-14درعا12030057142زينبحنان ابراهيم الزعبي19111100198

1547مدرسوزارة التربية1548مدرسوزارة التربيةالال57.2420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-26درعا12020009836خديجهوفاء سهيل زنيقه19211100199

وزارة االقتصاد 431معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.1920204حقوقحقوقإجازة1993-01-04درعا12010142177منىعماد جهاد المصري19311100200

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 107معاون رئيس شعبة

االجتماعية والعمل

107معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون االجتماعية الال78.4420210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-22درعا12020019994ميمونهمنار محمد الحسن19411100201

والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.2220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-15درعا12030032225وفاءاماني خالد فياض19511100202

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال68.0520180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-20درعا14050065304سعادخلود عطا هللا السويدان19611100203

والعمل

22أخصائي اجتماعي

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.4720210معلم صفتربيةإجازة1991-03-08درعا12110022440مها القسيمعائدة محمد وحيد الشوا19711100204

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.0620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12100032237سمياروان عامر النجالت19811100205

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.7320210معلم صفتربيةإجازة1998-03-23درعا03310011629مكيهتسنيم اكرم الدقي19911100206

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.6920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-20درعا12100069980مريممي محمد خلف20011100207

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10درعا12100002700حسنهاماني غسان القالب20111100208

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.5820160معلم صفتربيةإجازة1988-02-23درعا12160072890زينبساميه عماد الدين الغوثاني20211100209

1525مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربية1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال70.7820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-05-08درعا12020003217نوالاهداء محمد سالم20311100210

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال69.0420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30القنيطرة14050055347سحرزينب عيسى ابو عيسى20411100211

1594معلم صفوزارة التربيةالال79.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-27درعا12130033027ناديهلما محمد نور جرو20511100212

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.8720200معلم صفتربيةإجازة1998-09-05درعا12060035906نائلهفاديه عبد القادر ابو شنب20611100213

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.9620170معلم صفتربيةإجازة1994-04-10درعا12140031733غادهآيات احمد الغزالي20711100214

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.8820200معلم صفتربيةإجازة1996-10-12القنيطرة14030041394تفاحهفاطمه عقله الموسى20811100215

1595معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال73.2320200معلم صفتربيةإجازة1998-11-01درعا12060024577حنانيمامه عبد الكريم ابو صالح20911100216

1526مدرسوزارة التربيةالال71.5120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-04-17درعا12060040152الهامشذى عبد هللا المصاكب21011100217

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال75.5520200معلم صفتربيةإجازة1998-08-05درعا12040032270نعامهروان عبد الرحمن بداوه21111100218

1547مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال60.4820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01درعا12070033158سلوىسراء محمد جميل العاسمي21211100219

1547مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال64.5320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-10-22درعا12070028887هدىمالك ماجد الشحادات21311100220
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1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال65.0920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12030001456مجدولينمرام فضل الشبالق21411100221

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال63.8620180معلم صفتربيةإجازة1983-08-28درعا14050054305عائشهاميمه خليل الحسين21511100222

وزارة الشؤون 434دارسوزارة الماليةالال67.4620170حقوقحقوقإجازة1991-01-05القنيطرة14050078973سحرربا ابراهيم بشاره21611100223

االجتماعية والعمل

126دارسوزارة الموارد المائية17مفتش عمل صناعي

1545مدرسوزارة التربيةالال62.7320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-28درعا12170041220عزيزهلمياء موسى المرعي21711100224

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال68.4320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا14050032448رانيهماجده احمد خالد21811100225

1600معلم صفوزارة التربيةالال70.2520210معلم صفتربيةإجازة1999-10-08درعا12060031185نوالايمان محمد الشرع21911100226

1600معلم صفوزارة التربيةالال76.8920210معلم صفتربيةإجازة2000-11-29درعا12060045793ميسونآيه احمد الدوله22011100227

1513مدرسوزارة التربيةالال67.7720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-02درعا12140007154داللحنين محمد المحمد22111100228

1600معلم صفوزارة التربيةالال80.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-02-08درعا12060031163نوالنور محمد الشرع22211100229

128مدققوزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحة439دارسوزارة الماليةالال68.5320180محاسبةاقتصادإجازة1982-07-05درعا12120027080سميرهربا محمد الحريري22311100230

1591مدرسوزارة التربية1590مدرسوزارة التربية1586مدرسوزارة التربيةالال60.8020200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-09-07درعا12120027108سميرهريهام محمد الحريري22411100231

1595معلم صفوزارة التربيةالال66.1920200معلم صفتربيةإجازة1997-10-08درعا12140008677ربيعهمروه حمد الظاهر22511100232

1144فني مخبريوزارة الصحة1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1524مدرسوزارة التربيةالال71.0320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-02-27درعا12110022568انعامرغد محمد خير ابو السل22611100233

1596معلم صفوزارة التربيةالال74.0220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-03درعا12020036533اسماءريم ياسين الخليل22711100234

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال60.2520180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-25درعا12070010067سهاموسيم لطفي النصيرات22811100235

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.6520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12060035737انعامنيسان حكمت العميان22911100236

1596معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.4620160معلم صفتربيةإجازة1995-01-15درعا12010021120حسنهعبير عوض الكور23011100237

1597معلم صفوزارة التربيةالال68.0120170معلم صفتربيةإجازة1982-02-20درعا12040029808اشرافسمر مصلح المحمد23111100238

1548مدرسوزارة التربية1550مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال58.0420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-18درعا12060071995عليافاطمه بسام المنزل23211100239

1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.9520210معلم صفتربيةإجازة1996-06-23درعا12060033331نعماتلما محمد الربداوي23311100240

1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال62.5620210معلم صفتربيةإجازة1996-09-10درعا12070001566رانيالمى عدنان الشحادات23411100241

1579مدرسوزارة التربيةالال62.9920200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-01درعا12020007697خديجهلميس حسين المدني23511100242

1598معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال61.2420200معلم صفتربيةإجازة1995-03-20درعا12040035718املمي طالل لحسين23611100243

1600معلم صفوزارة التربيةالال62.5520210معلم صفتربيةإجازة1997-08-26درعا12060070107حنانشرين جودات ابو شنب23711100244

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال67.3020210معلم صفتربيةإجازة1996-08-20درعا12110003004وزيرةفاطمة خالد الجهماني23811100245

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.2720190حقوقحقوقإجازة1985-01-15درعا12030052584امنهنور سليمان عبد هللا23911100247

الزراعي

434دارسوزارة المالية436دارسوزارة المالية491معاون رئيس شعبة

1598معلم صفوزارة التربيةالال75.7220200معلم صفتربيةإجازة1998-07-16درعا12110037700يسرىاسماء احمد العثمان24011100248

1558مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربيةالال60.8020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01القنيطرة14050062148فنديهغدير سمير ابو قاسم24111100249

1594معلم صفوزارة التربيةالال60.8320190معلم صفتربيةإجازة1996-08-08درعا12170030087شاديهروان احمد الموسى24211100250

1517مدرسوزارة التربيةالال75.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-05درعا12030036211ابتسامنادين احمد الزعبي24311100251

1594معلم صفوزارة التربيةالال68.8920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12150009544ختاماسراء عوض ابو انعيم24411100252

وزارة الشؤون 1518مدرسوزارة التربية1512مدرسوزارة التربيةالال73.2720180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-27درعا12130046543يسرىهنادي موفق النجم24511100253

االجتماعية والعمل

21معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.5420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1999-01-01درعا12010148046سحرمريم البتول جمال المصطفى24611100254

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الزراعة 638اداري جامعيوزارة الصحةالال62.3320180حقوقحقوقإجازة1997-01-01درعا12040035662خولههديل محمد لحسين24711100255

واإلصالح الزراعي

438دارسوزارة المالية491معاون رئيس شعبة

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-09درعا12060030471امنهلمى محمود المستريحي24811100256

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال59.6920210معلم صفتربيةإجازة1996-07-24درعا14050026469سهامهدى احمد حامد24911100257

1518مدرسوزارة التربيةالال67.3820170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-05درعا12070048688آمنههيا نعيم الحريري25011100258

1558مدرسوزارة التربيةالال58.5420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02درعا12110012224رحمهعبير جمال ابو سويد25111100259

1597معلم صفوزارة التربيةالال70.6820200معلم صفتربيةإجازة1996-09-20درعا12020096129امنهعائشه علي الخليل25211100260

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-05درعا90120014746منىاية حسين ساري25311100261

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال57.1920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-25درعا14050004232نورهبراءه خالد حسن آغا25411100262

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.4720180معلم صفتربيةإجازة1983-07-15درعا90120002946حاجةرشا حسن النعيمي25511100263

1594معلم صفوزارة التربيةالال68.8320210معلم صفتربيةإجازة1998-03-08درعا12130020120منىباسله عماد اليتيم25611100264

1594معلم صفوزارة التربيةالال68.5020210معلم صفتربيةإجازة1997-11-01درعا12130014685امتثالرهف محمد عكاشه25711100265

1515مدرسوزارة التربيةالال80.3320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01درعا12040041331داللنور حسن الطعاني25811100266

1523مدرسوزارة التربيةالال82.5920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-15درعا12040007413داللمروه حسن الطعاني25911100267

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال69.9220190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02درعا12150012751يسرىمنال محمد اللطيف26011100268

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1554مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال59.1420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12150005341مفيدهفرح محمد ابو ضحه26111100269

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال62.7220210معلم صفتربيةإجازة1995-04-09درعا12040030592هاللهمؤمنه عبد االله العلي26211100270

1593معلم صفوزارة التربيةالال75.8020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01درعا12160013537فدوىضحى محمد ابو حويه26311100271

1598معلم صفوزارة التربيةالال67.7120210معلم صفتربيةإجازة1998-06-01درعا12150011514مريمآالء يعقوب ابو خشريف26411100272

وزارة االقتصاد 440معاون رئيس قسموزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.3220180مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-02درعا12010003178بهيهرانا هيسم العبود26511100273

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

1595معلم صفوزارة التربيةالال66.6920170معلم صفتربيةإجازة1994-04-01درعا12140002275هيامبتول احمد الخليل26611100274

وزارة الشؤون 438دارسوزارة الماليةالال58.5720174حقوقحقوقإجازة1990-04-20درعا12160096530فاطمهاحمد حسن عتمه26711100275

االجتماعية والعمل

638اداري جامعيوزارة الصحة17مفتش عمل صناعي

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.2620210معلم صفتربيةإجازة1998-06-27درعا12020036579هدىاسراء ماجد المقداد26811100276

1519مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال68.4020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-10-01درعا12140030515كوثريارا ممدوح الشقران26911100277

1595معلم صفوزارة التربيةالال88.0520180معلم صفتربيةإجازة1992-06-20درعا12140000799غادهمنار محمود العظمه27011100278

1594معلم صفوزارة التربيةالال59.9320210معلم صفتربيةإجازة1996-01-09درعا12160089296ميساءريم محمد القواريط27111100279

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال65.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12040019156اميرهسجى ابراهيم السموري27211100280

1596معلم صفوزارة التربيةالال72.1020200معلم صفتربيةإجازة1998-06-27درعا12020036576هدىغدير ماجد المقداد27311100281

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.2220180معلم صفتربيةإجازة1974-06-22درعا14050024990فتحيهانتصار محمد راشد27411100282

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.4020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12100028618امنهنور غسان القنص27511100283

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال63.0820160معلم صفتربيةإجازة1995-01-02درعا12100061754نعماتآالء مظهر الحمير27611100284

1596معلم صفوزارة التربيةالال80.7620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-10درعا12020112583املهناء فارس الزنيقه27711100285

1512مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربيةالال73.1420172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-11-30درعا12170026858صباحاحمد محمد الوادي27811100286

1593معلم صفوزارة التربيةالال66.3620160معلم صفتربيةإجازة1995-01-04درعا12160045161زهدانهمصطفى احمد الشديدي27911100287

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.6620200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا14050023957سمرنوار خالد الشهاب28011100288

1598معلم صفوزارة التربيةالال62.6720200معلم صفتربيةإجازة1995-02-07درعا12150003668بديعهبشرى عبد الرحمن الدخل هللا28111100289

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.1320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-20درعا12070046736ذيبهغرام قاسم العياش28211100290

والعمل

19معلم نظري

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.3720180معلم صفتربيةإجازة1981-02-18درعا12100033180ازهيهبسمه عوض الشمري28311100291

1595معلم صفوزارة التربيةالال75.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-18درعا12100004819امالهيا حسين الشريدة28411100292

1516مدرسوزارة التربيةالال72.0520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01درعا12150013551فاطمهراما خليل الحمصي28511100293

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-08درعا12100024201منىانتصار محمد بهجت السويداني28611100294

1598معلم صفوزارة التربيةالال71.1720210معلم صفتربيةإجازة1999-04-13درعا12110063971غصونمروه احمد المرار الغزالي28711100295

1595معلم صفوزارة التربيةالال71.6020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-29درعا14050039890عالزينب حسين حروب28811100296

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.3220180معلم صفتربيةإجازة1990-01-25درعا12100029839صبحيهاسماء احمد جاد هللا28911100297

1595معلم صفوزارة التربيةالال78.2820180معلم صفتربيةإجازة1984-06-12درعا12100021531لطفيهاحالم حسين العبيد29011100298

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال77.2920210معلم صفتربيةإجازة1999-06-06درعا12130009568كوثرنور نضال السهو29111100299

1597معلم صفوزارة التربيةالال76.4220140معلم صفتربيةإجازة1992-06-20درعا12040032725رحابرنا خليل المصري29211100301

1595معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال74.9120160معلم صفتربيةإجازة1994-04-14درعا12110017170عائشهاخالص محمد الرفاعي29311100302

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.7420200معلم صفتربيةإجازة1996-07-20درعا12070007804فريدهانفال محمد ابو عون29411100303

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال75.0120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12110045976ايمانراما زهير الخشارفه29511100304
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وزارة الزراعة واإلصالح الال59.9820060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01درعا12160061965حسنهامل احمد الكود29611100305

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1594معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال66.2620170معلم صفتربيةإجازة1990-01-30درعا12070012891سهاممحمد غيث محمد زهير الجاموس29711100306

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية428دارسوزارة الماليةالال83.7820210محاسبةاقتصادإجازة1995-05-10درعا12110033706بدرهشروق اكرم خطاب29811100307

الحسابات

وزارة االقتصاد 116

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

108

وزارة االدارة المحلية الال60.5520090إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1985-01-04درعا12030007897سميرهغيثاء محمد علي29911100308

والبيئة

121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية713رئيس شعبةوزارة الدفاع7مهندس

1595معلم صفوزارة التربيةالال58.8720200معلم صفتربيةإجازة1996-09-19درعا12100024681منالنور ثائر العبيد30011100309

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-02درعا12120030178اسمابتول محمد القاسم30111100310

فيزياء<

1529مدرسوزارة التربيةالال65.4920200فيزياء

1594معلم صفوزارة التربيةالال62.0520190معلم صفتربيةإجازة1993-09-25درعا14030002917نجاحاسماء احمد فويران30211100311

1516مدرسوزارة التربيةالال71.5820160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-15درعا12150004758علياريم امفوز حافض30311100312

وزارة الزراعة 1546مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربيةالال70.7520094لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-05درعا12180006575هديهرياض ياسين اليوسف30411100313

واإلصالح الزراعي

1235مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.1220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05درعا12020089734رجاءوالء محمد هشام المقداد30511100314

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1562مدرسوزارة التربيةالال59.4620210شريعةشريعةإجازة1981-02-20درعا12140004668عفافميسون فايز المحمود30611100315

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال78.8520210معلم صفتربيةإجازة1998-09-25درعا12010123336نعمهتبارك طالب الصبيحي30711100316

وزارة الشؤون االجتماعية الال60.6620190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01درعا14050071132خديجهزهر خلف اليوسف30811100317

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية428دارسوزارة الماليةالال73.0420210محاسبةاقتصادإجازة1997-03-01درعا12110052640نوالوداد فيصل الريابي30911100318

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االقتصاد 117

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون االجتماعية الال71.4420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-18درعا12070029984هناءزينب خليل الحريري31011100319

والعمل

1517مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربية21معلم نظري

1596معلم صفوزارة التربيةالال61.3620170معلم صفتربيةإجازة1993-03-10درعا12020097087تماثيلنورا ابراهيم الصمادي31111100320

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.5720200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا14050035476وزيرهفجر خالد حسن31211100321

وزارة الشؤون االجتماعية الال71.0120160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-12-11درعا14050025788فيروزهناء سالم الخليل31311100322

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال58.2620160آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-20درعا12010046109اناسريما عدنان غزالن31411100323

640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال71.9320150محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01درعا14050039075خلودناريمان نواف رشيد31511100324

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحةالال70.9020160مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-02-25درعا14050023593ماجدهنيرمين محمد المصطفى31611100325

الحسابات

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية116

639اداري جامعيوزارة الصحة640اداري جامعيوزارة الصحة427دارسوزارة الماليةالال64.5020112محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01درعا12020023032نور الهدىاحمد يوسف الدندن31711100326

وزارة الزراعة واإلصالح الال73.5220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-10درعا12110020470امينهسوسن عبد المجيد القراعزه31811100327

الزراعي

1232مرشد تربوي

1574مدرسوزارة التربيةالال58.5320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-25درعا12110029447نعيمهازهار فيصل الجندي31911100328

وزارة الزراعة واإلصالح الال78.2920200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-06درعا12040001669فهيمهروان عبده العلي32011100329

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-09درعا12010142996سعادبلقيس يوسف البريدي32111100330

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.7120210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-05درعا12110036270منىاسراء ناصر شرف32211100331

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة االدارة المحلية الال69.8620100محاسبةاقتصادإجازة1987-11-20درعا12030003007صلطيهايهم ياسين البرغوث32311100332

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

640اداري جامعيوزارة الصحة41معاون رئيس شعبةوزارة التربية1

1520مدرسوزارة التربيةالال88.2920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-09-18درعا12160096411عائشهرفاه قسيم السعدي32411100333

هندسة ميكانيكية إجازة1996-07-18درعا12030023902غازيهمروه احمد المصري32511100334

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال77.0820200تصميم وإنتاج

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4مهندس دراسات

والبيئة

6مهندس صيانة

وزارة الزراعة واإلصالح الال76.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-30درعا90120017029داللايناس برهان شحادة32611100335

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1600معلم صفوزارة التربيةالال72.0320210معلم صفتربيةإجازة2000-03-31درعا12060067270ماجدهمريم سعيد اجعاره32711100336

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.6620200معلم صفتربيةإجازة1997-08-01درعا12110025429جميلهوئام علي الخبي32811100337

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.7320210معلم صفتربيةإجازة1999-03-21درعا14050055847حمدهمريم عيسى عداد32911100338

1554مدرسوزارة التربيةالال59.3820184لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-02درعا12160096547عائشهعبد الحميد قسيم السعدي33011100339

1513مدرسوزارة التربيةالال68.1720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-04-20درعا12140039015منىسلمى خالد المسلماني33111100340

1597معلم صفوزارة التربيةالال71.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-11-27درعا90120018031مريمفاطمة موسى اسماعيل33211100341

1514مدرسوزارة التربيةالال69.6120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-10درعا12020004884حميدهورده احمد الحمصي33311100342

1594معلم صفوزارة التربيةالال68.3520210معلم صفتربيةإجازة1991-10-08درعا12130045457نوالاالء خالد النصار33411100343

1526مدرسوزارة التربية1523مدرسوزارة التربيةالال74.2020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-05-24درعا14050035261نازكمرح خالد علي33511100344

1526مدرسوزارة التربية1523مدرسوزارة التربيةالال72.7220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01درعا90120017571منتهىبيلسان محمد ابو حمدة33611100345

1593معلم صفوزارة التربيةالال67.4020210معلم صفتربيةإجازة1998-02-20درعا12170008658ناريمانليال محمود الحمود33711100346

1595معلم صفوزارة التربيةالال66.8720190معلم صفتربيةإجازة1996-02-14درعا12100021787رحمهمنار احمد فندي33811100347

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.5220210معلم صفتربيةإجازة1996-03-24درعا12170001533آمنهاسالم ثائر محمود33911100348

وزارة الزراعة 1545مدرسوزارة التربيةالال54.2320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-10درعا12170004635منىمرح ابراهيم الشكر34011100349

واإلصالح الزراعي

1235مدرس

640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة المالية435دارسوزارة الماليةالال74.9320200محاسبةاقتصادإجازة1998-10-09درعا12030042210عائشهانوار ابراهيم النقاوه34111100350

640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة المالية424دارسوزارة الماليةالال72.5120200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01درعا12030032254وفاءجمانه خالد فياض34211100351

439دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحة425دارسوزارة الماليةالال71.2920200محاسبةاقتصادإجازة1998-05-01درعا12100012775ثناءهاله عبد الرزاق الطالب34311100352

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.1120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-06درعا12170001980لمياعفراء فواز العلي34411100353

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.3920200معلم صفتربيةإجازة1996-04-04درعا12170010142مريمفاطمه محمد الزيد34511100354

1597معلم صفوزارة التربيةالال69.9720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-16درعا12040020546بشرىرغد علي احمد34611100355

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-03-30درعا12100021558ليناعيده مفتخر السماره34711100356

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-03درعا12170006697نجاهنور عمار عماري34811100357

الزراعي

1234مدرس

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال61.7420210معلم صفتربيةإجازة1992-08-01درعا12040027868عربيهاميرة محمود المجلي34911100358

1517مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربيةالال71.2220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-08درعا12140025003عليهضحى محمد الحريري35011100359

1559مدرسوزارة التربيةالال60.1920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-18درعا12010021751مريمشاديه منور الكراد35111100360

1593معلم صفوزارة التربيةالال60.2520190معلم صفتربيةإجازة1996-04-26درعا12170045152فاطمهبنان محمد النعمات35211100361

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.6620210معلم صفتربيةإجازة1998-05-20درعا14050034245فصلرغده علي الحسن35311100362

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال68.6520200معلم صفتربيةإجازة1994-01-31درعا12060012657الهامبشرى كمال الزعبي35411100363

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.6220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-15درعا12030050260حمديهسناء علي اليوسف35511100364

والعمل

وزارة الزراعة 1547مدرسوزارة التربية20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.7020210معلم صفتربيةإجازة1996-08-28درعا14030032491منالجواهر محمد اصبيح35611100365

41معاون رئيس شعبةوزارة التربية639اداري جامعيوزارة الصحة424دارسوزارة الماليةالال71.0920200محاسبةاقتصادإجازة1997-04-07درعا90120017700نجالءهديل محمد عقاب35711100366

هندسة ميكانيكية إجازة1994-12-27درعا14050039315فهميهمنى محمد خليف35811100367

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال71.5520210ميكانيك غزل ونسيج

والبيئة

4مهندس دراسات

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة639اداري جامعيوزارة الصحةالال76.4320140مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-04-01درعا90120013107مها الوجيةديما احمد عرب35911100368

وزارة الشؤون االجتماعية الال78.1720210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07درعا12110014862حمراءاسماء منصور ابو رجب36011100369

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال67.6420200معلم صفتربيةإجازة1997-04-01درعا12160145249نور الهدىضحى علي الزعوقي36111100370

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-08-18درعا12010205116هيفاءوئام غازي ارشيدات ابازيد36211100371

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1144فني مخبريوزارة الصحة1526مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربيةالال74.8120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01درعا12010182874اديبهمالك محمد الرفاعي36311100372
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1597معلم صفوزارة التربيةالال65.1720200معلم صفتربيةإجازة1998-07-20درعا12040026675هيامهبا ابراهيم مفلح36411100373

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال65.5420210معلم صفتربيةإجازة1997-09-01درعا90120016815فاطمةبراءة ابراهيم علي36511100374

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال73.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-04-06درعا12020085602هندايمان محمد بكري الرفاعي36611100375

1526مدرسوزارة التربية1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1144فني مخبريوزارة الصحةنعمال78.7620170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01درعا14050061304فاطمهاميره رضوان الرباع36711100376

128مدققوزارة الموارد المائية437دارسوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.7620210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-10درعا12040004565انصافيارا صبري الدرويش36811100377

وزارة التجارة الداخلية 437دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحةالال77.2620210محاسبةاقتصادإجازة1999-06-01درعا12010220123ميادهايالف نادر العماري36911100378

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التكاليف
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وزارة الزراعة واإلصالح الال63.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-17درعا14050058581حناناسيله خالد محمد37011100380

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.3620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-26درعا14050047409ضحيهريم محمود الزوري37111100381

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال68.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-17درعا12170001379فايزههيا احمد الحجي37211100382

معاون رئيس شعبة تدقيق وزارة الموارد المائيةالال69.5520150محاسبةاقتصادإجازة1991-10-01درعا12130031161فلايرناهد عادل العقله37311100383

النفقات وااليرادات

419دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائية118

1600معلم صفوزارة التربيةالال62.7220200معلم صفتربيةإجازة1990-01-01درعا14050035759صيتهزهره فرج خليفه37411100384

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال70.9620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12140026174فلايرايناس حمدي العقايله37511100385

1568مدرسوزارة التربية1565مدرسوزارة التربيةالال56.1820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-07درعا12040027603بهيهياسمين عوض عوض37611100386

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.3620150معلم صفتربيةإجازة1993-07-01درعا12100011608سوسنمجد عيسى عوفان37711100387

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.0220150معلم صفتربيةإجازة1992-01-01درعا12020006873كوثرفلاير فاروق الديات37811100388

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال84.0220190محاسبةاقتصادإجازة1997-05-25درعا12100061264سجىرهف جمال البلخي37911100389

الموازنة والنفقات الجارية

128مدققوزارة الموارد المائية117

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال70.0720110آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01درعا12100064326ملكهوالء محمود الشمري38011100390

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.9820190معلم صفتربيةإجازة1997-03-05درعا12140030944عائشهايناس وليد الغزالي38111100391

128مدققوزارة الموارد المائية428دارسوزارة المالية41معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال58.4120013محاسبةاقتصادإجازة1973-11-11درعا12110000007جميلهابراهيم احمد الجهماني38211100392

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال71.0020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-30درعا12150015925املعبير عبد الحميد الشولي38311100393

440معاون رئيس قسموزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.6620180مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-05-21درعا12010137897جميلهزين الشرف توفيق الغزاوي38411100394

1569مدرسوزارة التربيةالال58.0820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-01درعا12160053018انتصارهيفاء وليد الغوثاني38511100395

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-05-15درعا12160083840آمنهسماء محمود فروخ38611100396

وزارة االقتصاد 430معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.8920180محاسبةاقتصادإجازة1995-05-27درعا12010012394سندسسوزان منصور الحمصي38711100397

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

128مدققوزارة الموارد المائية108

1562مدرسوزارة التربيةالال60.6320110شريعةشريعةإجازة1985-10-15درعا12100011928آمنهرشا برهم الزعبي38811100398

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال72.5220170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12130049512زينببراءه توفيق المنور38911100399

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.3920200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-07درعا12060010277املاماني عبد الحكيم الحوراني39011100401

الزراعي

1232مرشد تربوي

1593معلم صفوزارة التربيةالال66.6820200معلم صفتربيةإجازة1996-05-07درعا12160061416منالمريم محمد عتمه39111100402

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.1420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-01درعا12060021224ودادهديل جمال ابو نقطه39211100403

الزراعي

1232مرشد تربوي

1553مدرسوزارة التربيةالال57.4020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-03درعا12170033289سميرهاسراء اسماعيل العبد هللا39311100404

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.1920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12060040072اسيازينب مسلم لحسين39411100405

1597معلم صفوزارة التربيةالال64.9020200معلم صفتربيةإجازة1996-07-02درعا12040038063صباحروال ماجد محسن39511100406

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-21درعا12110058699سميههاجر شكري الصوان39611100407

1600معلم صفوزارة التربيةالال68.9920150معلم صفتربيةإجازة1990-02-20درعا12070034629فصلعبير اسماعيل الشرع39711100408

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.6920190إرشاد نفسيتربيةإجازة1985-01-02درعا12070034640عيدههناء غازي الشرع39811100409

الزراعي

1232مرشد تربوي

1597معلم صفوزارة التربيةالال71.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12060016964ايمانكوثر عيسى النابلسي39911100410

1516مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال75.1820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-03-01درعا14030079950نجاحورده محمد العرنوس40011100411

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.7720210معلم صفتربيةإجازة1999-10-25درعا12100029204وردهانوار احمد الطراد40111100412

1600معلم صفوزارة التربيةالال65.6320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا14050059308عيدهريتا محمد الشرع40211100413

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.4220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-08درعا12160056251ازدهارسميحه غسان الجروان40311100414

1596معلم صفوزارة التربيةالال64.5720190معلم صفتربيةإجازة1994-12-07درعا12020098414ناجيهاريج محمد الصمادي40411100415

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال69.5120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04درعا12060028058انتصارآيه محمد حريدين40511100416

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.4220180معلم صفتربيةإجازة1996-03-13درعا12160057823زادشيرين هشام اشريفه40611100417

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.4720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02درعا12060041208صباحاماني احمد البردان40711100418

1518مدرسوزارة التربيةالال68.8820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-10-01درعا12060004220نوالاسراء عبد القادر الحايك40811100419

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-08درعا04120040056هالرهف عبد الكريم عبدوش40911100420

فيزياء<

1533مدرسوزارة التربية1527مدرسوزارة التربية1529مدرسوزارة التربيةالال69.2620210فيزياء

1552مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال59.3020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10درعا12070043397بثينهرهام عبد الكريم القطيفان41011100421

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.0320200معلم صفتربيةإجازة1990-11-08درعا12100056201هنادهسناء قاسم الحريري41111100422

1597معلم صفوزارة التربيةالال62.2720210معلم صفتربيةإجازة1995-07-15درعا12040015413هنامريم يحيى المحاسنه41211100423

1551مدرسوزارة التربية1548مدرسوزارة التربيةالال67.9120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-29درعا12020049130خديجههاله محمد الدوس41311100424

1598معلم صفوزارة التربيةالال66.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-02-15درعا12150005197إيماندعاء وائل العيد41411100425

1593معلم صفوزارة التربيةالال69.0720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-22درعا12160138054نسيماريما نادر عازر41511100426

1567مدرسوزارة التربية1564مدرسوزارة التربيةالال55.9820100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-08-03درعا12020022631فاطمهايمان درغام الفارس41611100427

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.8720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-22درعا12020118547وضحهسالي عبد الحميد حسين41711100428

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1526مدرسوزارة التربيةالال70.1220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-11-21درعا12060032169غادهرهام متعب الشعابين41811100429

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال65.4820170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12010021774لميساسراء لؤي الكراد41911100430

1513مدرسوزارة التربيةالال59.3920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1984-02-02درعا12100034641املسلطانه محمد الطرشان42011100431

1595معلم صفوزارة التربيةالال84.0820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02درعا04020094301ميسوناريج مصعب البكور42111100432

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال76.9920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-07درعا12060011523انتصاربتول منصور الزعبي42211100433

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال61.0020010آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-02-23درعا90120004293فاطمهناصر اسماعيل عمر42311100434

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال71.1320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-06درعا12040022501مريمعال محمد المحمد42411100435

1600معلم صفوزارة التربيةالال72.3920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-28درعا12060042602ايمانبتول احمد اجعاره42511100436

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.2820210معلم صفتربيةإجازة1995-06-09درعا14050080960وهيبهفاطمه ياسين الصالح42611100437

وزارة الشؤون االجتماعية الال70.7120140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-13درعا06100020799فلايرزينب مفيد حداد42711100438

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح نعمال63.4220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-03-17درعا12060005076هاللهغادة أنور أبو الثالثات42811100439

الزراعي

1232مرشد تربوي

1600معلم صفوزارة التربيةالال74.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12060042575ايمانبراءه احمد جعاره42911100440

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.5320210معلم صفتربيةإجازة1998-08-05درعا12110035672عائشهرهف محمد المطاوع43011100441

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.2120094علم نفستربيةإجازة1982-03-22درعا12040020947زهريهنزار احمد عبد الرحمن43111100442

والعمل

24أخصائي نفسي

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال65.8920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-11درعا12060005116شيرينأيات معاويه الربداوي43211100443

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال71.4520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12060005114شيرينامتياز معاويه الربداوي43311100444

1596معلم صفوزارة التربيةالال82.4720210معلم صفتربيةإجازة1997-06-01درعا12020038217حمدهناهد عبد الكريم عبد الهادي43411100445

1555مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال57.7320170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01درعا14050067157علياهدى عقله الفشتكي43511100446

126دارسوزارة الموارد المائية125دارسوزارة الموارد المائية124مدققوزارة الموارد المائيةالال66.3820210حقوقحقوقإجازة1995-01-01درعا12020099733نايفهاحمد محمد البلخي43611100447

1577مدرسوزارة التربية1574مدرسوزارة التربية1573مدرسوزارة التربيةالال63.7320130جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01درعا12040007030فاطمهتاريخ محمد امين الطعاني43711100448

1526مدرسوزارة التربيةالال69.0020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-08-15درعا12060014908مائدهنور ياسر حريدين43811100450

1515مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربيةالال55.8019943رياضياترياضيات<-العلومإجازة1967-04-12درعا12150002079نوالعماد احمد المنصوري43911100451

1555مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال61.1720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-15درعا90120013459شمخةرهف عز الدين احمد44011100452

وزارة الشؤون االجتماعية الال60.5820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا14050067914عايشهايمان محمد العقيل44111100453

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1552مدرسوزارة التربية1228مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.6020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10درعا14050047205نايفهمريم علي عبد هللا44211100454

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1228مدرس
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األولى:درعا        الفئة:محافظة

1563مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربيةالال57.6220040شريعةشريعةإجازة1980-12-02درعا12110033909امونههاجر عبد الغفار الخطيب44311100455

1596معلم صفوزارة التربيةالال62.4720210معلم صفتربيةإجازة1979-02-18درعا12020048403فاطمهمنى ابراهيم الخوالده44411100456

1596معلم صفوزارة التربيةنعمال60.9020200معلم صفتربيةإجازة1995-04-20درعا12020004867اسمهانمريم فارس الحمصي44511100457

1562مدرسوزارة التربيةالال73.5320210شريعةشريعةإجازة1974-03-03درعا12100032563عزيزهيسرى ياسين الحسن44611100458

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.8820160معلم صفتربيةإجازة1994-01-29درعا14050025979امينهاالء محمد الصالح44711100459

1594معلم صفوزارة التربيةالال63.3020200معلم صفتربيةإجازة1997-08-29درعا12130028732نزههثراء رضوان الحلقي44811100460

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال71.7820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12170022267ميسونمي وليد الوادي44911100461

1594معلم صفوزارة التربيةالال63.9120190معلم صفتربيةإجازة1996-07-27درعا12130013810خديجهلميس يوسف الدنيفات45011100462

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.3120050علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-08-15درعا12110013833سوريهفيروز عبد الرحمن المسلم45111100463

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1596معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال61.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08درعا12100096498ختاماسراء خير هللا العقله45211100464

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-15درعا12060041123منىرزان احمد العلي45311100465

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال67.9520200معلم صفتربيةإجازة1997-07-24درعا12110042928فتحيهروان جاد هللا الزوكاني45411100466

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال61.4920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12140012709سماحياسمين فاروق الخصواني45511100467

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال68.2820160معلم صفتربيةإجازة1993-11-01درعا12040004140امنهقمر عيسى العلي45611100468

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال61.9320200معلم صفتربيةإجازة1996-04-25درعا12160076080جميلهصمود شمدين عتمه45711100469

1593معلم صفوزارة التربيةالال69.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-04-01درعا12160051101عائشهايمان ايمن الشريف45811100470

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال73.5020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12030014329ميسونميس محمد قنبر45911100471

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال59.3720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12160073536شمهساره احمد عتمه46011100472

1594معلم صفوزارة التربيةالال62.0420190معلم صفتربيةإجازة1983-02-01درعا12130038395هنديهعائشه محمود الزوكاني46111100473

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية437دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحةالال72.4520163مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-03-08درعا14050041295خزنهمحمد عامر البرهومي46211100474

تدقيق النفقات 

وااليرادات

118

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.7220210معلم صفتربيةإجازة1997-07-01درعا12160090208فطومهنعمه موسى ابوحويه46311100475

1599معلم صفوزارة التربيةالال65.6420210معلم صفتربيةإجازة1997-09-25درعا12020111106فائزهغاده محمد محمد46411100476

1554مدرسوزارة التربية1558مدرسوزارة التربيةالال59.2220160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-22درعا12110027099فيحاءياسمين احمد المفعالني46511100477

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال63.5020180معلم صفتربيةإجازة1990-01-14درعا12140028939يسرىاسماء خالد النصيرات46611100478

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال60.5120190معلم صفتربيةإجازة1992-01-01درعا12140016615ابتساماالء يونس الخميس46711100479

1594معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال64.1420200معلم صفتربيةإجازة1996-11-16درعا12110048919هياميارا مروان الشرع46811100480

1598معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال68.4520210معلم صفتربيةإجازة1998-05-14درعا12140026716نعمهاسيل محمد الغزاوي46911100481

1144فني مخبريوزارة الصحة1526مدرسوزارة التربيةالال67.5720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-04-08درعا12070050875عائشهعبير احمد الجاحد47011100482

1551مدرسوزارة التربيةالال58.3120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-27درعا12010151498خديجهاسراء عبد المجيد كفري47111100483

1600معلم صفوزارة التربيةالال72.6720210معلم صفتربيةإجازة1999-08-23درعا12060059529وجدانآيه احمد الحشيش47211100484

1526مدرسوزارة التربيةالال70.5020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01درعا12060045702ناديهاسراء زيد الشعابين47311100485

1551مدرسوزارة التربيةالال61.4420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01درعا12160022794فايزهنعمه موسى عتمه47411100486

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية128معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال59.1620200حقوقحقوقإجازة1999-01-01درعا90120017099عريفةمحمد علي مفلح47511100487

الدراسات القانونية

434دارسوزارة المالية119

1526مدرسوزارة التربيةالال76.2620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-11-18درعا12060018225نوالياسمين عمر عمر47611100488

وزارة الشؤون االجتماعية الال76.1720150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-03درعا12140020327جميلهفاديه نصر الفاعوري47711100489

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1512مدرسوزارة التربيةالال70.7720170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-09-15درعا12160138637غضيهمنى علي الفروح47811100490

640اداري جامعيوزارة الصحة435دارسوزارة المالية424دارسوزارة الماليةالال75.0520210محاسبةاقتصادإجازة1999-03-02درعا12010198015ايمانهناء جمال المحاميد47911100491

440معاون رئيس قسموزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة639اداري جامعيوزارة الصحةالال74.7620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-05-04درعا12010154023باسمهأسماء بشير حسين48011100492

وزارة الزراعة واإلصالح الال68.8720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-13درعا12040008466فاطمهندى قاسم حسونه48111100493

الزراعي

1232مرشد تربوي

1553مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربيةالال58.7820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-16درعا12010152314ايمانداليا ابراهيم الكراد48211100494

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.1920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01درعا14050058034نجاحاخالص احمد كايد48311100495

1513مدرسوزارة التربيةالال75.5620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-22درعا12100022950ناديهحنان احمد الحمود48411100496

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال63.4320050آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-01درعا03300088564حوريهسماهر منصور المحمد48511100497

1547مدرسوزارة التربيةالال60.0220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-01درعا14050044340بدريهرشا ايمن الفشتكي48611100498

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال61.7220180معلم صفتربيةإجازة1985-03-21درعا12160112832بشيره العيدعبير اديب العيد48711100499

1593معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال65.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-07-26درعا12010049608فاطمهعرين ادهم االكراد48811100500

124مدققوزارة الموارد المائية436دارسوزارة المالية418دارسوزارة الماليةالال64.7520180حقوقحقوقإجازة1993-08-25درعا12110036922صبحيهعائشه ارزيق السلمان48911100501

وزارة الشؤون االجتماعية الال60.0420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01درعا14050061464جميلههديل احمد عوده49011100502

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1526مدرسوزارة التربيةالال67.3220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01درعا12060029015سحرآالء غسان المبسبس49111100503

1551مدرسوزارة التربيةالال57.8520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12010109450مريماماني عبدهللا احمد49211100504

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-02درعا90120017301مريمسمر حسني ابراهيم49311100505

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1519مدرسوزارة التربيةالال77.6020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-01درعا12160039299ثرياعبير جميل السالمه49411100506

1516مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال68.0320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-03درعا12070037125نسرينرشا محمد العاسمي49511100507

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.1420200معلم صفتربيةإجازة1996-04-24درعا12170043738خديجهبشرى عبدهللا الكوساني49611100508

1598معلم صفوزارة التربيةالال78.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12110028307مسكوبهشيرين ماجد الريابي49711100509

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.5220200معلم صفتربيةإجازة1997-09-02درعا12110042079نهىروان غسان خطاب49811100510

1598معلم صفوزارة التربيةالال75.1820200معلم صفتربيةإجازة1997-03-15درعا12110051929أميرةشذى محمد أمين الشرع49911100511

1568مدرسوزارة التربيةالال57.5720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-09درعا12060051317كفىماري كمال البديوي50011100512

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.1420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-25درعا12060009611ثناءآيات سعيد عسكر50111100513

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال68.7820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12030015153هيفاءاناغيم عبد الرحمن المحمد50211100514

وزارة الشؤون االجتماعية الال78.2820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-18درعا12010156981اميرهرؤى مصطفى المصري50311100515

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1552مدرسوزارة التربية1228مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.8420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01درعا14050067777عيدهنعمه خليفه االحمد50411100516

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الزراعة 1547مدرسوزارة التربيةالال54.6520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا04120088027سميرهفاطمه خالد شحود50511100517

واإلصالح الزراعي

1545مدرسوزارة التربية1228مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.0820100علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-06درعا12010121924عيشهماجده عمر النحاس50611100518

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية الال58.1720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01درعا12010049139وسيلهوداد محمد ابازيد50711100519

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1551مدرسوزارة التربية1228مدرس

1561مدرسوزارة التربيةالال62.2120160شريعةشريعةإجازة1990-09-01درعا12170025012ابتهاجخنساء يحيى الحاج50811100520

1561مدرسوزارة التربيةالال61.9720210شريعةشريعةإجازة1985-03-01درعا14022001568امنهزهره سليمان الذياب50911100521

1598معلم صفوزارة التربيةالال72.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-02-05درعا12110027840نجاحضحى مصعب العمار51011100522

1594معلم صفوزارة التربيةالال63.4620180معلم صفتربيةإجازة1995-05-15درعا12160145224عليهسها دخل هللا الرفاعي51111100523

1546مدرسوزارة التربيةالال61.7820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-11-18درعا12130031371عائشهأمل سعيد العقله51211100524

129دارسوزارة الموارد المائيةالال67.3120160هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1989-01-20درعا12170027960خديجهامل عبد العزيز الرفاعي51311100525

1598معلم صفوزارة التربيةالال73.1620190معلم صفتربيةإجازة1996-01-05درعا12110049356اميرهبيان محمود المصري51411100526

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.5220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12110037896صباحمروى عاطف المطاوع51511100527

1593معلم صفوزارة التربيةالال67.7520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12160142537زينباكرام زياد خطيب51611100528

1596معلم صفوزارة التربيةالال70.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-03-21درعا12020016146وصالربا سعيد عياش51711100529

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.5720200معلم صفتربيةإجازة1995-09-04درعا12110001304ديبهصفا ابراهيم الجهماني51811100530

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.4720180معلم صفتربيةإجازة1994-04-05درعا12070004335آمنةانوار وليد الحريري51911100531

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-05درعا12140035361نصرهنور االيمان محمد الغزالي52011100532

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.2920200معلم صفتربيةإجازة1994-07-10درعا12170001527حليمهسماح عبد الرحمن محمود52111100533

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.7020170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-15درعا12060025173سعادمريانا محمد البردان52211100534

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي
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وزارة الشؤون االجتماعية الال64.2320160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-25درعا12060031958ذيبهمنال احمد البردان52311100535

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال66.8320140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01درعا12100020617رحمهمريم خالد الخطبا52411100536

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1596معلم صفوزارة التربيةالال75.8220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12020017844اقبالاالء عبد هللا المقداد52511100537

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.5620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12140029065انتصارهدى محمود اسماعيل52611100538

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال60.3520200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01درعا90120015504هنامنار عبد هللا مرعي52711100539

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال78.8720190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-14درعا12060028506منصورهرزان هايل حريدين52811100540

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة 1563مدرسوزارة التربيةالال56.3020200شريعةشريعةإجازة1987-04-05درعا12040029591فوزيهياسمين حسين محسن52911100541

واإلصالح الزراعي

1226مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1996-05-03درعا12070029488خبيرهيمامه يوسف الحمادة53011100542

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

1610مدرس مهندسوزارة التربيةالال68.8820200هندسة إلكترونية

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.1020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12110052897غازيهساجده عبد العزيز الخمري53111100543

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية428دارسوزارة الماليةالال71.0320170محاسبةاقتصادإجازة1993-08-21درعا12110052646نوالهدى فيصل الريابي53211100544

الموازنة والنفقات 

الجارية

وزارة االقتصاد 117

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةنعمال60.3720180حقوقحقوقإجازة1996-01-05درعا12010020571خلوداسيا وجيه المصري53311100545

الدراسات القانونية

127مدققوزارة الموارد المائية126دارسوزارة الموارد المائية119

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال62.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02درعا12110033204هويدهميس احمد االخرس الجنادي53411100546

439دارسوزارة المالية435دارسوزارة المالية424دارسوزارة الماليةالال84.1120200محاسبةاقتصادإجازة1997-05-23درعا12100014252جميلهسها محمود االسعد53511100547

وزارة الشؤون 1518مدرسوزارة التربيةالال74.6920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-10-08درعا12060032685اسماءعدن انس الحشيش53611100548

االجتماعية والعمل

21معلم نظري

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.2620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-05درعا90120013868هدىمروة حسن ندى53711100549

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.7020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12060056976هدىمروه محمد خير المنزل53811100550

1597معلم صفوزارة التربيةالال72.6220210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01درعا90120018032مريماسماء موسى اسماعيل53911100551

1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال58.0520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-04درعا90120017217ميسرعهد محمود حسن54011100552

1550مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال62.4220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12060051456ودادجيهان هيثم الغزاوي54111100553

1511مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال76.0920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-09درعا12070014526رابعهفاطمه ابراهيم القشعمي54211100554

1593معلم صفوزارة التربيةالال66.3420190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12160076592زينببتول سمير العتمه54311100555

1593معلم صفوزارة التربيةالال70.1120190معلم صفتربيةإجازة1991-01-03درعا12160065751منىنوار قاسم الفروح54411100556

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.4820190معلم صفتربيةإجازة1997-04-08درعا12070000990شهيرةظالل محمد الحريري54511100557

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.6320150معلم صفتربيةإجازة1993-07-06درعا12060003152هندمنال محمود ابو نقطه54611100558

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.0020190معلم صفتربيةإجازة1992-11-25درعا12140024757خالديهمجدلين عبد المنعم شباط54711100559

وزارة التجارة الداخلية 1049مبسط إجراءاتوزارة الكهرباءالال73.0920200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-04-05درعا12020112588وسيلهضحى سليمان الشحمه54811100560

وحماية المستهلك

وزارة االقتصاد 1011مدقق مواد

والتجارة الخارجية

1019منسق أعمال

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال75.2320200معلم صفتربيةإجازة1998-08-14درعا12020013573سهامآالء عبد الكريم الكفري54911100561

41معاون رئيس شعبةوزارة التربية640اداري جامعيوزارة الصحة425دارسوزارة الماليةالال59.3820100محاسبةاقتصادإجازة1985-09-11درعا12100044437خديجهحكمه فايز البلخي55011100562

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.7520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12100060752عائشهتغريد عمر الذياب55111100563

1597معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال63.7020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-06درعا14050076680مريمسالم غسان الحجي55211100564

وزارة الزراعة 1548مدرسوزارة التربيةالال68.2420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-20درعا12020049987منىساره عدنان عبود55311100565

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1228مدرس

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال67.2520170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-12درعا12010132324سعادانتصار اديب المصري55411100566

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

437دارسوزارة المالية440معاون رئيس قسموزارة المالية439دارسوزارة الماليةالال73.9620150مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-01-25درعا14050046730وزيرهايات عدنان سليمان55511100567

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.0420200معلم صفتربيةإجازة1990-01-16درعا12060018117عزيزههبه عبد الرحمن المعاني55611100568

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-11-27درعا12010154014باسمهلبانه بشير حسين55711100569

الزراعي

وزارة الشؤون 1229مدرس

االجتماعية والعمل

1517مدرسوزارة التربية21معلم نظري

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.4420160معلم صفتربيةإجازة1993-01-05درعا12070044580احميدهعائشه مجحم النصيرات55811100570

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال65.1820190معلم صفتربيةإجازة1994-01-06درعا90120015162عذرةاسراء عبد هللا ابو شلة55911100571

435دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحةالال72.6120210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-02درعا12040029876فاطمهمريم عبد العزيز الشهاب56011100572

1599معلم صفوزارة التربيةالال70.1820170معلم صفتربيةإجازة1994-07-29درعا12020082063فضيلهزينب علي الرفاعي56111100573

1524مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربيةالال69.8120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-04-07درعا90120016557وجدانمنى عوض الدالي56211100574

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال62.0820180معلم صفتربيةإجازة1995-02-01درعا12130017366بسمهمروه زكريا الحلقي56311100575

1553مدرسوزارة التربيةالال59.5720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30درعا12160172010فاطمهمنى حسن عتمه56411100576

1589مدرسوزارة التربية1588مدرسوزارة التربية1590مدرسوزارة التربيةالال63.4820200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-01درعا12020017793مونهنور عدنان الصباح56511100577

وزارة الشؤون االجتماعية الال69.1620210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-20درعا90120016558جميلةسجى احمد الدالي56611100578

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1518مدرسوزارة التربيةالال69.1320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-28درعا12060066760حوريههاجر محمد العيشات56711100579

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-23درعا12010155440براءهمروه انس القطيفان56811100580

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة التجارة الداخلية 1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال78.4620190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-02درعا90120018211تحريراسالم صالح حمد56911100581

وحماية المستهلك

439دارسوزارة المالية1010مدقق نفقات

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.6320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-10-10درعا12020000275منيرهثناء عبد القادر فاضل57011100582

الزراعي

1232مرشد تربوي

1599معلم صفوزارة التربيةالال69.0620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12010123394نجيبهالنا جهاد البلخي57111100583

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.8520190إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-06-27درعا12140002047آمنهعال فرحان الحريري57211100584

الزراعي

1232مرشد تربوي

1596معلم صفوزارة التربيةالال63.0120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12020097802رسميهعائشه هايل الصمادي57311100585

1594معلم صفوزارة التربيةالال62.5120190معلم صفتربيةإجازة1997-03-08درعا12130024475فاتنبلقيس خالد التمر57411100586

1524مدرسوزارة التربيةالال70.4420190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-21درعا12150010103نزيهاثريه علي القرفان57511100587

1597معلم صفوزارة التربيةالال64.0620200معلم صفتربيةإجازة1994-01-07درعا12060040112مهانعيمه سعيد لحسين57611100588

1550مدرسوزارة التربيةالال73.0820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-08درعا12150006878نعيمةتبارك احمد رمضان57711100589

1516مدرسوزارة التربيةالال75.0520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-03-18درعا12150010144امونهفيحاء عدنان القرفان57811100590

1526مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحةالال71.5020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-03-15درعا12070049357اقبالبيسان عدنان النصيرات57911100591

1144فني مخبريوزارة الصحةالال74.0920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-08-01درعا12150018678نهادايمان محمد ابو رجب58011100592

1144فني مخبريوزارة الصحة1523مدرسوزارة التربيةالال71.9020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01درعا12040000824حمدهمرام يونس الخميس58111100593

1144فني مخبريوزارة الصحةالال71.2520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-09-05درعا14030077293ودادحنين احمد الشقران58211100594

1517مدرسوزارة التربيةالال69.8420150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-04-07درعا12120022453آمنههديل محمد العدوي58311100595

1598معلم صفوزارة التربيةالال73.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12110050765علياوصال محمد حرب58411100596

1523مدرسوزارة التربيةالال70.0320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-03-02درعا12040031296اميرهغفران علي محمد58511100597

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-03-28درعا12110038371جميلهحنان يوسف الغروي58611100598

فيزياء<

1532مدرسوزارة التربيةالال67.0720210فيزياء

1519مدرسوزارة التربيةالال69.1020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-05درعا12160074125هيفاءدانه غالب العيد58711100599

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.2720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-20درعا12070028131مهادعاء غازي شحادات58811100600

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.2520204حقوقحقوقإجازة1981-09-10درعا12110011723مرهنعيم خليل ابو سويد58911100601

والعمل

127مدققوزارة الموارد المائية124مدققوزارة الموارد المائية17مفتش عمل صناعي

439دارسوزارة المالية435دارسوزارة المالية428دارسوزارة الماليةالال67.9820200محاسبةاقتصادإجازة1994-03-08درعا12110012343خالديهعلي موسى الجهماني59011100602

1598معلم صفوزارة التربيةالال79.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-06-01درعا12110003412حنانسبأ ياسين الجهماني59111100603
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1595معلم صفوزارة التربيةالال62.1220200معلم صفتربيةإجازة1995-07-05درعا12140036782آمنهصفاء زياد الحريري59211100604

1597معلم صفوزارة التربيةالال80.6220200معلم صفتربيةإجازة1993-07-24درعا12040012842هيفاءسالم فواز الطعاني59311100605

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال72.3520200معلم صفتربيةإجازة1993-09-01درعا14040012749زهرهراميا موسى المصري59411100606

1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال68.2920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-03درعا90120015818ابتساممرح زكي سالم59511100607

424دارسوزارة المالية425دارسوزارة الماليةالال73.4720200محاسبةاقتصادإجازة1997-07-24درعا12100011322فردوسهنادي ابراهيم المخلوف59611100608

1569مدرسوزارة التربيةالال65.9420200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-12درعا12160033387ربيعهعفراء وليد الشحاده59711100609

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال68.8620180معلم صفتربيةإجازة1980-04-30درعا12070050038حسنهعهود عزام الرواشده59811100610

1600معلم صفوزارة التربيةالال65.2120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-02درعا12070051003عائشهمريم سمير العياش59911100611

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.3120200معلم صفتربيةإجازة1996-07-12درعا12100095524لوريسسانتا وليد السرحان60011100612

1524مدرسوزارة التربيةالال68.0120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-28درعا12150001835فاطمةبتول اكرام زين العابدين60111100613

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.7020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-11درعا12100015596سميرهعهد تيسير العقله60211100614

1598معلم صفوزارة التربيةالال76.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-06درعا12150009668فلايرربيحه محمد خير السالمات60311100615

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال70.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-03-19درعا12100060652نادرهمرح احمد المجاريش60411100616

1577مدرسوزارة التربية1576مدرسوزارة التربية1575مدرسوزارة التربيةالال68.1420210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-09درعا12070020262فوزهامنه سعد الحريري60511100617

1598معلم صفوزارة التربيةالال65.2720200معلم صفتربيةإجازة1996-02-28درعا12110031245اسماءضحى خليل الشنار60611100618

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-08درعا12070002681هيلهعبدهللا محمد الشحادات60711100619

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1554مدرسوزارة التربيةالال57.3420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10درعا12130015376رندهامونه فائز الدنيفات60811100620

1512مدرسوزارة التربيةالال74.6620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-02-07درعا01030212727هناءسالف محمد خير الخليل60911100621

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية419دارسوزارة الماليةالال71.2820190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01درعا12110021728راتبههدى احمد السويداني61011100622

سجالت التكاليف الفعلية

مصرف سورية 115

المركزي

1021دارس اقتصادي

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.3620170معلم صفتربيةإجازة1986-10-12درعا12150012363عزيزهنعمه محي الدين ابو خشريف61111100623

1595معلم صفوزارة التربيةالال66.8520210معلم صفتربيةإجازة1991-07-10درعا12140004477ايماناحالم يونس التمكي61211100624

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال71.9220170معلم صفتربيةإجازة1996-01-10درعا12150017382سهامرقيه محمد خير الخلف61311100625

1569مدرسوزارة التربيةالال58.7020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-26درعا12160048273حياةاسماء ممدوح البشير61411100626

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال72.3620200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01درعا12110064073زهيهسناء احمد الزين الزعبي61511100627

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.0220200معلم صفتربيةإجازة1991-10-10درعا12150015859عليامنصور موسى الشولي61611100628

البرمجيات ونظم هندسة معلوماتيةإجازة1997-03-21درعا12110064340فوزيهرغد عواد المصري61711100629

المعلومات

وزارة االدارة المحلية الال73.7820200

والبيئة

1615مدرس مهندسوزارة التربية1616مدرس مهندسوزارة التربية5مهندس مبرمج

1598معلم صفوزارة التربيةالال71.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12150014993وصفيهبشرى عدنان ابو حصيني61811100630

1525مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربيةالال71.7820190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-03-23درعا12110021582فاطمهسوسن محمد الرفاعي61911100631

1593معلم صفوزارة التربيةالال66.4520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12160078486فايزهفاطمه احمد الصالح العتمه62011100632

1516مدرسوزارة التربيةالال72.9520160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-01درعا12150015810عائشهبراءه اسماعيل الشولي62111100633

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01درعا12110064378داللياسمين عبد الكريم الزعبي62211100634

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.2320220معلم صفتربيةإجازة1999-10-20درعا12150015599فلايرروان احمد الشولي62311100635

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12060043862انتصاررهف منصور الزعبي62411100636

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال72.9820200معلم صفتربيةإجازة1998-03-28درعا12140001702مريمامنه عبد الهادي الحريري62511100637

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-02-28درعا12070026620املمريم علي الحريري62611100638

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية428دارسوزارة الماليةالال68.7820180محاسبةاقتصادإجازة1994-01-05درعا12110066634سميرهحنان ناصر الفريحان62711100639

الحسابات

640اداري جامعيوزارة الصحة116

وزارة الشؤون االجتماعية الال68.6520160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12150011605ديناداليا ياسر ابو خشريف62811100640

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.1520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02درعا12150007957وردهنسيبه حسن القرفان62911100641

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال66.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-06-25درعا14050035323نجاحرنيم علي درويش63011100642

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال61.7120200معلم صفتربيةإجازة1993-05-01درعا12140011958نجاحهناء جمال الخصواني63111100643

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.4520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12150008715ميسرسمر مصطفى السالمات63211100644

وزارة الشؤون االجتماعية الال69.0720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-06درعا12020085094صباحشذا يونس الرفاعي63311100645

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1569مدرسوزارة التربيةالال56.8020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-18درعا12160026287سحررويده احمد الخطاب63411100646

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال64.3720190معلم صفتربيةإجازة1991-01-01درعا12070022120حنانوالء سمير الشحادات63511100647

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.6920140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01درعا12070022118حنانبراء سمير الشحادات63611100648

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1560مدرسوزارة التربيةالال58.2520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-03درعا12010029311صباحفاطمه راتب الكور63711100649

1598معلم صفوزارة التربيةالال78.4720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20درعا12110025456الناايمان خالد الخبي63811100650

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.2020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1983-06-10درعا12060005508فهميهسهام تركي الخلف63911100651

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة التجارة الداخلية 128مدققوزارة الموارد المائية426دارسوزارة الماليةنعمال61.4020160محاسبةاقتصادإجازة1987-03-22درعا12180021126تمامضيا قاسم الحايك64011100652

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المالية

157

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال75.8420190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-27درعا12010034190املريم زياد الدهني64111100653

1575مدرسوزارة التربية1569مدرسوزارة التربيةنعمال57.6320140جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-10درعا12180021115تمامورده شان قاسم الحايك64211100654

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.1220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-24درعا12070006641رجاءرندا عادل العاسمي64311100655

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1597معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال67.4920170معلم صفتربيةإجازة1985-01-15درعا12110063385صبريهصابرين عبد الخالق الشرع64411100656

وزارة االدارة المحلية 121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.7820140ري و صرفهندسة مدنيةإجازة1988-01-01درعا12040032875خولهلؤي محمد لحسين64511100657

والبيئة

7مهندس

1520مدرسوزارة التربيةالال69.7620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-21درعا12130024447صبحيهمريم عدنان التمر64611100658

422دارسوزارة المالية421دارسوزارة المالية420دارسوزارة الماليةالال85.4320210محاسبةاقتصادإجازة1999-04-13درعا12010050553املأسماء زياد الرشيد ابازيد64711100659

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحةالال72.6920180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-10-17درعا12060011657عواطفمحمد يوسف الزعبي64811100660

الموازنة والنفقات 

الجارية

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية117

1598معلم صفوزارة التربيةالال66.3120210معلم صفتربيةإجازة1995-07-12درعا12110006606نعيمهخنساء شايش الدهيس64911100661

1594معلم صفوزارة التربيةالال68.6520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12130024024هيفاءاريج ناصر الجباوي65011100662

1594معلم صفوزارة التربيةالال65.8820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12130015408روزهمرام فاعور الصعيدي65111100663

1545مدرسوزارة التربيةالال61.5720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-16درعا12160042640حياتهيفاء احمد القاسم65211100664

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.5420200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01درعا12060037130حسنهآمنه عدنان الحشيش65311100665

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال62.6620050آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-10-02درعا12020023351فتحيههنادي عبد هللا الشحمه65411100666

1553مدرسوزارة التربيةالال58.4920160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-22درعا12160085930فطومهيا عيد العيادات65511100667

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.6420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-28درعا12110004944امينهبتول عواد الدهيس65611100668

440معاون رئيس قسموزارة المالية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.3620090مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-05-23درعا12070032907عائشهجنوب محمود الصبيحي65711100669

1547مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربيةالال58.2620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-15درعا12120019078فاطمهرشا محمود الحماد65811100670

1597معلم صفوزارة التربيةالال68.1520200معلم صفتربيةإجازة1997-03-23درعا12040038041بثينهسالم خليل قديسات65911100671

1595معلم صفوزارة التربيةالال62.2120180معلم صفتربيةإجازة1992-03-01درعا12100089912نظميهوعد احمد الحريري66011100672

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1990-01-01درعا12110022227انصافمحمد احمد ابو السل66111100673

فيزياء<

1532مدرسوزارة التربيةالال70.4420140فيزياء

1546مدرسوزارة التربيةالال59.3520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-09درعا12130025987داللافراح محمد خير اعكاشه66211100674

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.7420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12150004874زينبمنار محمد خير حافض66311100675

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال61.5120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12110029983اميرهماري محمد دحدل66411100676

1594معلم صفوزارة التربيةالال72.7220210معلم صفتربيةإجازة1998-07-10درعا12130011714زينبندى منصور العامر66511100677

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال64.3720200معلم صفتربيةإجازة1997-09-01درعا14050049991حمدهمريم مرعي العسول66611100678

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.9920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-18درعا12160138592سكريهدعاء محمد الرفاعي66711100679

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري
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األولى:درعا        الفئة:محافظة

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال60.4920200معلم صفتربيةإجازة1996-06-16درعا12140019188منيرهدانيه محمود الموسى66811100680

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.2520160معلم صفتربيةإجازة1994-03-21درعا12100039852وحيدهمنار رجب الشمري66911100681

1598معلم صفوزارة التربيةالال76.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15درعا12110041988وداددعاء منير الطوالبه67011100682

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال66.0720160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-09-15درعا12130044156فنديهوداد نعيم العقله67111100683

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.4420200معلم صفتربيةإجازة1997-07-12درعا12160036631حنانسجى يوسف كنهوش67211100684

1144فني مخبريوزارة الصحة1526مدرسوزارة التربيةالال65.4520210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-10-28درعا12070026786هناءبلقيس شحاده الغنيم67311100685

1144فني مخبريوزارة الصحة1526مدرسوزارة التربيةالال71.0120200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-08-15درعا12070000529نجودرنيم خلدون الحريري67411100686

1517مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربيةالال73.4420150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-09-05درعا12030031525مريمرانيه ذياب ذياب الرفاعي67511100687

1511مدرسوزارة التربيةالال75.8420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-03-05درعا12160142935فاطمهنعمات عبد القادر الشريف67611100688

وزارة الزراعة 1562مدرسوزارة التربيةالال61.0720210شريعةشريعةإجازة1988-01-02درعا12030001727بهيجهنسيبه يوسف السعود67711100689

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1226مدرس

واإلصالح الزراعي

1233مدرس

1594معلم صفوزارة التربيةالال61.7420190معلم صفتربيةإجازة1995-08-29درعا12130043019فلحهاالء عبد المنعم الزوكاني67811100690

1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال58.8720170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-02درعا12160118831جميلهغصون محمد الداغر67911100691

1521مدرسوزارة التربيةالال77.5920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-05-02درعا12140015909نوالحنين محمد احمد68011100692

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال66.2320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12160114698وهيبهغدير محمد الجباوي68111100693

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال77.0820170معلم صفتربيةإجازة1995-09-07درعا12120028609منابشرى ممدوح المفعالني68211100694

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال69.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا12160113229سناءبشرى علي الكردي68311100695

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-08-01درعا12100012246نجاهاحمد ياسين الزعبي68411100696

فيزياء<

1530مدرسوزارة التربية1527مدرسوزارة التربية1529مدرسوزارة التربيةالال71.9520152فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-16درعا12060005075كوثرأسماء محمد خير أبو الثالثات68511100697

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1517مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربيةالال69.4720170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-08-30درعا12100043982غازيهمحمد حامد البلخي68611100698

1594معلم صفوزارة التربيةالال75.5520200معلم صفتربيةإجازة1998-02-06درعا12130038541صباحهديل احمد المنور68711100699

1600معلم صفوزارة التربيةالال80.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20درعا14050045843هيلهانوار منصور الغدير68811100700

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال61.1020204دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-08-06درعا12040028240فايزهخالد محمد العواد68911100701

الدراسات القانونية

وزارة االتصاالت 119

والتقانة

516معاون رئيس كتابوزارة العدل128معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12140033743حليمهبوران علي الغزالي69011100702

والعمل

19معلم نظري

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال68.7320130علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12110041881ودادبيان منير الطوالبه69111100703

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال72.8720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-20درعا12010140467فوزيهاميره مصطفى الرفاعي69211100704

1600معلم صفوزارة التربيةالال78.1420200معلم صفتربيةإجازة1998-06-25درعا12060010307هيفاءاماني سعيد الحوراني69311100705

1144فني مخبريوزارة الصحة1521مدرسوزارة التربيةالال75.4920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-10درعا12140033978جواهرخزامه مصعب الغزالي69411100706

1557مدرسوزارة التربية1558مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربيةالال58.0020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-03-14درعا14050048505حوريهسناء محمود الفرا69511100707

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-02درعا12060043597جيداءهبه فالح ابو دحلوش69611100708

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1597معلم صفوزارة التربيةالال62.9820210معلم صفتربيةإجازة1994-02-10درعا12040028935افالحهذكاء عبد الفتاح دخل هللا69711100709

وزارة التجارة الداخلية الال71.5720210محاسبةاقتصادإجازة1997-03-25درعا90010247815غادةاسماء عمر محمد69811100710

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 1010مدقق نفقات

وحماية المستهلك

مصرف سورية 1011مدقق مواد

المركزي

1021دارس اقتصادي

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.1620190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01درعا12010001735غادهرهف عيسى المسالمه69911100711

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.8520200معلم صفتربيةإجازة1994-03-01درعا12060024451سميحهجيهان احمد كيوان70011100712

1600معلم صفوزارة التربيةالال60.0420210معلم صفتربيةإجازة1996-01-11درعا12040027449املدعاء عبده محمود70111100713

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.2320200معلم صفتربيةإجازة1997-04-01درعا12070005196ترفهتبارك محمود العلي70211100714

وزارة التجارة الداخلية 1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال74.0520200محاسبةاقتصادإجازة1998-03-10درعا12020043816منىمها عدنان الديات70311100715

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 1010مدقق نفقات

وحماية المستهلك

1011مدقق مواد

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.2420170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-04درعا12110042741منصورههيا عمر المذيب70411100716

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالنعم69.2320210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-11درعا12060050792تراكيبشرى عوض ابو نقطه70511100717

سجالت التكاليف الفعلية

وزارة االقتصاد 429معاون رئيس شعبةوزارة المالية115

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال75.1920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12030020182نهلهبتول عماد الطه الحاج علي70611100718

1598معلم صفوزارة التربيةالال67.6020150معلم صفتربيةإجازة1986-05-10درعا03300087034امنهروال حسن الشيخ70711100719

1594معلم صفوزارة التربيةالال65.8620200معلم صفتربيةإجازة1998-08-09درعا12130020572ناديهجمانه عبد الناصر الحلقي70811100720

1594معلم صفوزارة التربيةالال64.2620210معلم صفتربيةإجازة1996-01-19درعا12130009078النوالحنان عزت الشحادات70911100721

1553مدرسوزارة التربيةالال58.1420210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-09درعا06090112456رمزيروال غسان قزق71011100722

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال68.9820150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-03درعا12010000626سعادديمه طالل الدخان71111100723

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.1420210معلم صفتربيةإجازة1998-09-29درعا12070001138عبيررغد حسان الحريري71211100724

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.1720210إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-31درعا12020009106جهينهروان احمد سرور71311100725

الزراعي

1232مرشد تربوي

مصرف سورية 429معاون رئيس شعبةوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحةالال69.7420180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01درعا14050067130رحابوعد صايل جعاطه71411100726

المركزي

1021دارس اقتصادي

128مدققوزارة الموارد المائية435دارسوزارة المالية425دارسوزارة الماليةالال64.6120170محاسبةاقتصادإجازة1989-03-04درعا12100028918سحرنسرين محمد طيفور71511100727

1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربيةالال67.0820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-07-20درعا12010234931نسرينراما ابراهيم الحمصي71611100728

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.1620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا90120016348ابتسامانوار حسن عواد71711100729

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال55.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-23درعا12130038693خديجهرحاب محمد الصالح71811100730

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.4720200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12060003557علياعال عماد الحوراني71911100731

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.2220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01درعا12060027953ميسرحنين عبد هللا ابو شنب72011100732

الزراعي

1232مرشد تربوي

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال66.6920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12030011372رابعهمنار خالد اليوسف72111100733

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12060049995يسرىايمان فواز البديوي72211100734

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1546مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال65.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-12درعا12060028064ميسوناسالم احمد جمال حريدين72311100735

1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال60.6520200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12160106496فضيهمالك ابراهيم غازيه72411100736

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.0820200معلم صفتربيةإجازة1997-04-25درعا12120009559سناءعال فواز الكسابره72511100737

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.2020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-07-16درعا12040012819هيفاءسماح فواز الطعاني72611100738

الزراعي

1232مرشد تربوي

1516مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال68.2620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-11-25درعا14030068444وردهسوزان جسيم الجسيم72711100739

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحةالال71.7120184محاسبةاقتصادإجازة1994-08-15درعا12060025265حنانوسام ياسر كيوان72811100740

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.1120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-10درعا12110013916منىشفاء احمد القراعزه72911100741

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

وزارة التجارة الداخلية 435دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال71.8620200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01درعا90120017235سيناءربا عادل الحصان73011100742

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المالية

157

وزارة التجارة الداخلية 435دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال78.4420200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-28درعا09030112643نهادعال علي المدهللا الجدوع73111100743

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الموازنة والتدقيق

156

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.1520170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01درعا12040038126رائدهرهف محمد خير محسن73211100744

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1518مدرسوزارة التربيةالال71.2920150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01درعا12060004129فاطمهأالء سفيان الربداوي73311100745

1554مدرسوزارة التربية1557مدرسوزارة التربية1558مدرسوزارة التربيةالال59.1520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-28درعا12110050868حنانهند قاسم الشاذلي73411100746
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وزارة االقتصاد 437دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحةالال69.6220210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-20درعا12070027730حناننسرين احمد الشحادات73511100747

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال76.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-15درعا12020090057وصالسجى يحيى ذيب73611100748

1556مدرسوزارة التربيةالال65.1620170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-08درعا12020089646حسنهاخالص صالح المفعالني73711100749

1594معلم صفوزارة التربيةالال69.9220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12130041603رابعهفاتن راتب الهالل73811100750

1597معلم صفوزارة التربيةالال62.6120210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12040027320بسماوعد علي العلي73911100751

1547مدرسوزارة التربيةالال60.3720160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-01درعا12100016661املمنار محمد الحسن74011100752

1547مدرسوزارة التربيةالال59.4520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-01درعا12100032003سهاماماني ابراهيم قويدر74111100753

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.4420210معلم صفتربيةإجازة1996-07-17درعا12160048427صالحهمنى ابراهيم المعطي74211100754

وزارة االدارة المحلية الال69.9020170هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1993-05-01درعا12100060141عفافاعتدال محمد المجاريش74311100755

والبيئة

7مهندس

1581مدرسوزارة التربيةالال59.4920180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-03درعا12110005858غازيهباسمه محمد ابو خشريف74411100756

1596معلم صفوزارة التربيةالال69.7520200معلم صفتربيةإجازة1989-07-20درعا12010004593عائدهياسمين حسن العبود74511100757

وزارة الشؤون االجتماعية الال64.0720210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-12درعا12010041717عال العاقل ابازيدنتالي عدنان المقداد74611100758

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1526مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال75.3020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-08-24درعا12070020046جميلهرشا موسى النصيرات74711100759

1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.8220200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-15درعا12140015182اسعافريم محمد الخصواني74811100760

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربيةالال72.7020200معلم صفتربيةإجازة1996-02-29درعا12160109854نوالوالء بشير العاصي74911100761

1598معلم صفوزارة التربيةالال73.4920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110025450فاطمهريم احمد الخبي75011100762

1525مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربيةالال70.8520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-04-07درعا12070004867انصافنور محمد الشحادات75111100763

1520مدرسوزارة التربيةالال65.7520190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-01-01درعا12160081048مأمونهفاطمه احمد العيد75211100764

1546مدرسوزارة التربيةالال56.3620120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-12درعا12160127027زاد الخيرسوزان موفق ابو صلوع75311100765

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.4420200معلم صفتربيةإجازة1997-03-15درعا12180005616فرجهفاطمه خليفه الهويمل75411100766

1595معلم صفوزارة التربيةالال74.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12110009350عيوشسيما محمد العوده هللا75511100767

1600معلم صفوزارة التربيةالال61.3220210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا14050062771يسرىمنى حمدي الملحم75611100768

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-10-06درعا12180009357فايزهاسماء رسالن قديس75711100769

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال66.4020200معلم صفتربيةإجازة1986-01-31درعا12030021424فاطمهشذى محمد الحاج علي75811100770

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-10-10درعا12160014610منىزينه رفيق الخوري75911100771

فيزياء<

1527مدرسوزارة التربيةالال69.2920200فيزياء

1511مدرسوزارة التربيةالال72.6320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-07درعا12180005612فرجهالطاف خليفه الهويمل76011100772

1593معلم صفوزارة التربيةالال67.6120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12180002993ناديانيرمين نضال الغصين76111100773

640اداري جامعيوزارة الصحة430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.6120170محاسبةاقتصادإجازة1993-01-07درعا12010046184كوثرصفاء محمد الكور76211100774

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.7220210معلم صفتربيةإجازة1997-04-20درعا12160073008امينهتغريد محمد الفالح76311100775

رئيس شعبة قطف الدم وزارة الدفاعالال68.0020210صيدلةصيدلةإجازة1997-06-12درعا90120016344ميسوالء موسى االسمر76411100776

والجودة

710

1568مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال72.8320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12140014228احالماقبال نايل الديري76511100777

1552مدرسوزارة التربيةالال68.0220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-06درعا12060022503ميسرهندى عامر مسعود76611100778

1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربية1565مدرسوزارة التربيةالال59.0020204تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-14درعا90120008854حمدةعماد ابراهيم النعيمي76711100779

وزارة الزراعة 1550مدرسوزارة التربيةالال64.1520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-21درعا12110060263ناجيهحنان محمد العوده76811100780

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1228مدرس

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

1518مدرسوزارة التربيةالال69.2120180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01درعا14050047169داللاسراء علي مبارك76911100781

1548مدرسوزارة التربيةالال56.9720040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-05-04درعا12020019409شكريهربيعه محمود المسالمه77011100782

وزارة الزراعة 1551مدرسوزارة التربيةالال58.6320090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-09درعا12120040864آمنهبالل محمد الحراكي77111100783

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1228مدرس

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.1120200معلم صفتربيةإجازة1997-08-07درعا12060011458ليناساره قاسم الزعبي77211100784

1514مدرسوزارة التربيةالال70.2320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01درعا12020033545نجاةمنيره فصل هللا االبراهيم77311100785

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال73.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-22درعا12010039171ندى المحاميداية وائل العاسمي77411100786

وزارة الزراعة واإلصالح الال56.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-02درعا12170010117مريمدعاء محمد الزيد77511100787

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1600معلم صفوزارة التربيةالال65.9820180معلم صفتربيةإجازة1996-04-01درعا12070001228ابتسامرزان شمس الدين الحريري77611100788

1594معلم صفوزارة التربيةالال67.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02درعا12130001967سعادآيه عادل عسكر77711100789

1518مدرسوزارة التربيةالال72.2320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01درعا12060031917مريمربى موفق الخليل77811100790

706رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال64.00200811إعالمإعالمإجازة1984-02-13درعا12040004179فريدهمحمد خليل العلي77911100791

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.7020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-31درعا12110025761يسرىتماضر حسين ابو السل78011100792

1518مدرسوزارة التربيةالال67.2220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01درعا12070041879هدبهصفاء محمد القطيفان78111100793

1570مدرسوزارة التربيةالال59.3120170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-01درعا12130026941وضحهعبير خالد الحلقي78211100794

1595معلم صفوزارة التربيةالال69.9920160معلم صفتربيةإجازة1995-01-02درعا12100004770عائدهليال زكي العبيد78311100795

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.9320180معلم صفتربيةإجازة1989-05-01درعا12140017595فرحهدارين زيدان الديري78411100796

1597معلم صفوزارة التربيةالال61.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12040008582نوالفاطمه محمد حسن78511100797

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01درعا12100000990مناليسرى راكان المفعالني78611100798

1513مدرسوزارة التربيةالال66.9520170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01درعا12100030595ابتسامرابعه قاسم الصبيح78711100799

1597معلم صفوزارة التربيةالال72.3120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-13درعا12040022022نفلبنان عبد الرزاق محمود78811100800

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال69.8820160معلم صفتربيةإجازة1994-05-15درعا12100025234آمالآالء محمود الحروب78911100801

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال64.4020160معلم صفتربيةإجازة1994-07-20درعا12100026131فراتسوسن عبد القادر الزعل79011100802

434دارسوزارة المالية438دارسوزارة المالية436دارسوزارة الماليةالال67.5720180حقوقحقوقإجازة1980-12-15درعا01030225821اسعافاحالم جمال الزين79111100803

1595معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال66.8120180معلم صفتربيةإجازة1988-11-21درعا12110019204غازيهوالء محمد خير القراعزه79211100804

1526مدرسوزارة التربيةالال76.6020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01درعا12060020526حليمهاسراء يوسف الزوباني79311100805

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال80.1620190معلم صفتربيةإجازة1997-07-01درعا12010039172ندىشذا وائل العاسمي79411100806

1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال70.3820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25درعا14050100900حمدهبسمه جمال يوسف79511100807

1550مدرسوزارة التربيةالال61.1420190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-04درعا12150004240يسرىفاطمة محمد العامر79611100808

1598معلم صفوزارة التربيةالال71.9320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12150004423يسرىمريم محمد العامر79711100809

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-20درعا14050022474مريمرزان خالد العيسى79811100810

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1545مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال75.0120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01درعا12100069405منيرهسمر راجح خلف79911100811

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.3220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-04درعا12100023514سميرههناء فوزي المصري80011100812

1552مدرسوزارة التربيةالال62.8020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01درعا12060033371سهام الكيوانماريانا محمود ابو الذهب80111100813

1600معلم صفوزارة التربيةالال76.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-10-05درعا12070012218غنيمهمياده خليفه قنبر80211100814

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.5020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-19درعا90120014489عسكرية الفالحازهار صالح خميس80311100815

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-02درعا12010067335عائشهمروه عبد الرحمن بدوي80411100816

فيزياء<

وزارة الزراعة 1534مدرسوزارة التربية1533مدرسوزارة التربيةالال67.6520210فيزياء

واإلصالح الزراعي

1231مدرس

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال68.5720190معلم صفتربيةإجازة1993-05-13درعا12140025372عطافحنين احمد الحريري80511100817

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.7220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08درعا12140024450غادهدعاء كمال عبدالكريم80611100818

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1597معلم صفوزارة التربيةالال79.9320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-07درعا12040000136رسميهعزيزه محمد المحمد80711100819

1548مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربية1546مدرسوزارة التربيةالال61.5320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01درعا12130021584هيام العماريشاديه قاسم العماري80811100820

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.6820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-08درعا14050050360خلودروان عبد العزيز العقله80911100821

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-26درعا12020075315سعادعبير سعود فندي81011100822

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.9320180إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-01-01درعا14050039017غثوهاميره خلف القدرو81111100823

الزراعي

1232مرشد تربوي

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.0720200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-06درعا12160075646املعهد محمد قبالن81211100824

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال65.7220150آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01درعا12020044775فاطمهدعاء محمد خير الصالح81311100825
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معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية440معاون رئيس قسموزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحةالال71.9720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-08-12درعا12010072102غادهرنده احمد المسالمه81411100826

سجالت التكاليف الفعلية

115

1545مدرسوزارة التربيةالال77.5620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-30درعا12180025069وديعهفاطمه عطا الطبيش81511100827

1545مدرسوزارة التربيةالال59.2020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-16درعا06110019557فوزيهغيداء صالح محمد81611100828

وزارة االقتصاد والتجارة الال71.6620200محاسبةاقتصادإجازة1996-03-29درعا12010122112املاروى اسماعيل الشريف81711100829

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

وزارة التجارة الداخلية 429معاون رئيس شعبةوزارة المالية108

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المالية

157

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحةالال72.1120210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01درعا12010180838ابتساماسماء محمد كمال زيديه81811100830

الموازنة والنفقات 

الجارية

128مدققوزارة الموارد المائية117

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال68.1320210معلم صفتربيةإجازة1998-08-31درعا12020091780لطفيةآالء ابراهيم الصمادي81911100831

1596معلم صفوزارة التربيةالال66.1920170معلم صفتربيةإجازة1995-11-19درعا12020102919منىبراءه علي البلخي82011100832

1597معلم صفوزارة التربيةالال74.1120210معلم صفتربيةإجازة1998-04-10درعا12040006515فاطمهاالء احمد الحسن82111100833

وزارة االقتصاد 1049مبسط إجراءاتوزارة الكهرباء66محلل إداري ثانيوزارة التنمية اإلداريةالال66.4020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-07-28درعا06110022303دعدوالء رياض سواده82211100834

والتجارة الخارجية

1019منسق أعمال

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-23درعا12160028752ابتسامصفاء عوض السعدي82311100835

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال80.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-08-15درعا12040015707انفصالمريم فارس سعيد82411100836

1519مدرسوزارة التربيةالال71.1620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01درعا12160103685سناءمريم عصام ابو حوران82511100837

1548مدرسوزارة التربيةالال60.2120092لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-01درعا12020024293امنهمحمد حسن الشقران82611100838

1553مدرسوزارة التربيةالال56.7620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02درعا12170042072فطوممفيده محمود النعمات82711100839

1547مدرسوزارة التربيةالال57.0220122لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-01درعا12140023085ندهزهير عزات اليعقوب82811100840

1525مدرسوزارة التربيةالال74.2820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-08-03درعا90020024434شاديةأروى عثمان محاميد82911100841

وزارة الزراعة واإلصالح الال71.4620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-23درعا12010186337اسمهانسوسن سلطان الكور83011100842

الزراعي

1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربية1229مدرس

1512مدرسوزارة التربيةالال71.3520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-13درعا12130010481اسمهانوالء عبدهللا مسلم83111100843

1547مدرسوزارة التربيةالال58.1820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01درعا12100009990خزنهرنا بخيتان البرغش83211100844

1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال59.0720150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08درعا12010132233رجاءوسام اسامه كرتلي83311100845

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال72.3520210معلم صفتربيةإجازة1998-09-12درعا12020090647تماظرأماريج محمد المقداد83411100846

1526مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال82.2320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-06-01درعا12140006188فايزهوئام عبد اللطيف التمكي83511100847

1599معلم صفوزارة التربيةالال69.5820200معلم صفتربيةإجازة1999-03-16درعا90120017605عبيربراءة احمد سالم83611100848

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12160042595نايفهآيات يوسف ابو حوى83711100849

1568مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال56.9620100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-18درعا12140010821منهآسيا حمدي الفاعوري83811100850

1595معلم صفوزارة التربيةنعمال61.1220200معلم صفتربيةإجازة1986-11-09درعا12120022315فتحيههناي توفيق الحراكي83911100851

1600معلم صفوزارة التربيةالال76.0420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10درعا12060017134هيامبشرى رضوان الزعبي84011100852

1559مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربيةالال63.8420160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-08درعا12060064708نهلهلما محمود حريدين84111100853

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال65.0020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-01درعا12100008104هدىبراءه احمد اليونس84211100854

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1583مدرسوزارة التربيةالال60.2120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-03درعا12070043497منىمريم خليل القطيفان84311100855

437دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحة424دارسوزارة الماليةالال71.5920200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01درعا12010203876هدىبتول عصام عياش84411100856

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.0320170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-01درعا12040001331رتيبهالنا عماد الحسن84511100857

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1521مدرسوزارة التربيةالال73.2220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-10-05درعا12100003938كوثروصال محمد العبيد84611100858

1550مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربية1546مدرسوزارة التربيةالال58.2220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-09-01درعا12170030193امنهعلي سعد الدين السالمه السعدي84711100859

1549مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال58.6820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-25درعا14060032911بسمهبراء بشير عبد الهادي84811100860

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.8620160معلم صفتربيةإجازة1995-07-18درعا12070033626مريمساره ابراهيم ابو جيش84911100861

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال66.4120200معلم صفتربيةإجازة1997-10-25درعا12020091055صباحالعنود حسني المقبل85011100862

1552مدرسوزارة التربيةالال60.7120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-15درعا12060010467عائشهنجله متعب المعاني85111100863

وزارة الزراعة 638اداري جامعيوزارة الصحةالال63.0120200حقوقحقوقإجازة1996-05-25درعا12160066723داللرانيا محمد الصفدي85211100864

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية491معاون رئيس شعبة

الدراسات القانونية

119

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.9420200حقوقحقوقإجازة1990-06-18درعا12140020340اكرامريما اياس الفاعوري85311100865

الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية125دارسوزارة الموارد المائية492معاون رئيس شعبة

الدراسات القانونية

119

وزارة الزراعة 1552مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربيةالال58.4720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-17درعا12060024795رجوهعائده محمد كيوان85411100866

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال63.5020200معلم صفتربيةإجازة1992-08-05درعا12010143962وردهاسراء محمد المسالمه85511100867

1593معلم صفوزارة التربيةالال60.3720200معلم صفتربيةإجازة1996-01-31درعا12160089702فايزهروال صالح العتمه85611100868

1513مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربيةالال68.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01درعا12070007825داللروال عدنان النصيرات85711100869

1596معلم صفوزارة التربيةالال62.7120200معلم صفتربيةإجازة1997-08-01درعا12020043660سهامريم مدين الراضي85811100870

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال66.2920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-19درعا12010063576جمانهرغد محمود الرفاعي85911100871

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة 638اداري جامعيوزارة الصحة438دارسوزارة الماليةالال57.3620190حقوقحقوقإجازة1993-01-25درعا12160042986رحابمريم محمد نجيب الرفاعي86011100872

واإلصالح الزراعي

491معاون رئيس شعبة

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال74.7420210معلم صفتربيةإجازة1998-04-20درعا12070046690ذيبهرهف قاسم العياش86111100873

129دارسوزارة الموارد المائيةالال57.9220070جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1980-05-22درعا12060035669حمدهمحمود خلف الباشندي86211100874

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.2820190معلم صفتربيةإجازة1989-09-20درعا12100049364مشايخرهام محمد الحريري86311100875

وزارة الزراعة 638اداري جامعيوزارة الصحةالال60.3320150حقوقحقوقإجازة1990-03-31درعا12170016826عائشههبه بسام الرفاعي86411100876

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية491معاون رئيس شعبة

الدراسات القانونية

119

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال64.1220200معلم صفتربيةإجازة1997-11-11درعا12030035048سميره الحمادينور الهدى محمد الحريري86511100877

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.7820210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-03درعا14050055902فوزيهامل محمود ظاهر86611100878

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال63.9020210معلم صفتربيةإجازة1979-05-25درعا90120006065غزالةنور كامل حسين86711100879

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال65.3520190معلم صفتربيةإجازة1996-03-17درعا12070030160حمدهمنار عليان الحريري86811100880

1578مدرسوزارة التربيةالال57.1820080فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-10درعا12100048113صباحجنان رفعات مصبح86911100881

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.8920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-31درعا12160042862خيريهبيان خالد عتمه87011100882

1594معلم صفوزارة التربيةالال80.9420200معلم صفتربيةإجازة1998-06-26درعا12130043727سميرههيفاء احمد العمار87111100883

1578مدرسوزارة التربيةالال58.6420090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-10-15درعا06010364693ملكمنار يوسف غدير87211100884

وزارة االقتصاد 439دارسوزارة الماليةالال73.2320170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01درعا12070033615مريمندى ابراهيم ابو جيش87311100885

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 106معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

108

1523مدرسوزارة التربيةالال69.5820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-07-17درعا12040007303عائدهسالم خالد الريني87411100886

1518مدرسوزارة التربيةالال72.1920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-04-13درعا12060003942انتصاررويده محمد الربداوي87511100887

1596معلم صفوزارة التربيةالال72.8120190معلم صفتربيةإجازة1997-05-02درعا12020053564نجوههيفاء محمود الشقران87611100888

1148معالج فيزيائيوزارة الصحةالال67.3520170معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1991-10-09درعا12160102656فاطمهتهاني مامون العباس87711100889

1593معلم صفوزارة التربيةالال67.0220190معلم صفتربيةإجازة1996-04-17درعا12160085988روالبتول غسان الشريف87811100890

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.0620190معلم صفتربيةإجازة1996-01-06درعا12070031755جيهانبشرى اسامه ابو زيد87911100891

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.0820170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا14050069235خديجهحنان حسين العبد هللا88011100892

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال63.7120170معلم صفتربيةإجازة1991-10-01درعا12110068144مريمفردوس محمد الدخان88111100893

1555مدرسوزارة التربيةالال62.2620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12140013751سهالميس محمد الديري88211100894

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحة640اداري جامعيوزارة الصحةالال86.5820190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-02درعا90120017866غادةسالم فتحي محمد88311100895

سجالت التكاليف الفعلية

115

1568مدرسوزارة التربيةالال56.5320110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-30درعا12110031734سعدهشيرين عوض الريابي88411100896

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.2120140محاسبةاقتصادإجازة1991-01-25درعا12010138671عائشه الكورمرام محمد الكور88511100897

الحسابات

وزارة التجارة الداخلية 116

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المالية

157

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.2720210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20درعا12100064369سميرهتبارك سيفو الشمري88611100898

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي
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األولى:درعا        الفئة:محافظة

419دارسوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال70.3420210محاسبةاقتصادإجازة1997-08-01درعا14050028255سناءمجد جمال عبد المحسن88711100899

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.8620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12100015401يسرىاماني عبد الكريم الحوشان88811100900

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01درعا12130041210ارقيهرفاه ابراهيم النصار88911100901

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1574مدرسوزارة التربية1570مدرسوزارة التربيةالال60.2520110جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-19درعا12130009309فلايرالهام قصي الحاج علي89011100902

1517مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال70.6520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01درعا12070036219آسيااكرام محمد العاسمي89111100903

مصرف سورية 429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.8620150مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-03-08درعا14050065266نواليارا رياض الظاهر89211100904

المركزي

435دارسوزارة المالية1021دارس اقتصادي

وزارة الزراعة واإلصالح نعمال61.9320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-11درعا12130049525يسرىلينا توفيق المنور89311100905

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال78.9020210معلم صفتربيةإجازة1994-12-17درعا12160046197منىنور الهدى محمود الشديدي89411100906

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.9620200طب بيطريطب بيطريإجازة1996-08-20درعا08140009618زهرهكرم احمد حمدلس89511100907

الزراعي

1225مدرس

1594معلم صفوزارة التربيةالال71.0720200معلم صفتربيةإجازة1998-03-13درعا12160075292سعاداسماء محمد قنبس89611100908

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال66.3820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-03درعا12040038969صباححنان محمد الحسن89711100909

1547مدرسوزارة التربيةالال61.9720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02درعا12140021557امنهرانيا يوسف شلهوب89811100910

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.0820180معلم صفتربيةإجازة1992-11-15درعا12100053257فوزيهرغده منصور زنيقه89911100911

1564مدرسوزارة التربيةالال65.0120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-15درعا12020046362فاديهبشرى علي غانم90011100912

وزارة الشؤون االجتماعية الال78.7420210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-20درعا12140001188عفافدعاء فيصل الحريري90111100913

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة 1561مدرسوزارة التربيةالال61.3820170شريعةشريعةإجازة1981-04-10درعا12160106770آمنهمياده حسن الناصيف90211100914

واإلصالح الزراعي

1226مدرس

1526مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال74.0820190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-01درعا12070044367فاطمهالهام عبد العزيز النصيرات90311100915

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال74.5620190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12040013137مهانور عدنان الطعاني90411100916

1563مدرسوزارة التربيةالال60.6720200شريعةشريعةإجازة1987-01-01درعا12040016243عائشهفاتن عبد القادر القويدر90511100917

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال65.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-02درعا14030082928سعادفاطمه حسن المنيف90611100918

وزارة الشؤون االجتماعية نعمال63.2220150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12020004929اسمهانميس فارس الحمصي90711100919

والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.2220180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12040002250ناجيهايمان تيسير ابو سعيفان90811100920

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1561مدرسوزارة التربية1563مدرسوزارة التربيةالال60.1720210شريعةشريعةإجازة1990-01-30درعا12040037825خديجهغفران موسى الصفوري90911100921

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-06-20درعا12160050026ناديهصفا عبد الحكيم النوفل91011100922

كيمياء<

1537مدرسوزارة التربيةالال72.4920210كيمياء بحته

1593معلم صفوزارة التربيةالال73.7720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-02درعا12160138752كفاحريم بسام عتمه91111100923

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.0920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-12-17درعا12020055047ناصريهسلمى محمد عبدهللا91211100924

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال63.1420180معلم صفتربيةإجازة1996-03-01درعا05040013223شمسههند جاسم المحمد الوردي91311100925

1594معلم صفوزارة التربيةالال72.8320200معلم صفتربيةإجازة1997-05-20درعا12160132558مريمرهف عطا القويدر91411100926

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.4820060علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-25درعا14050018257امنهمرفت نايف العلي91511100927

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12060024273هناءشيرين محمد نور كيوان91611100928

1546مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربيةالال60.3220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12160102574ابتسامهديل عبدالرزاق فالح91711100929

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-24درعا12020027406خديجهمنى محمد المقداد91811100930

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال61.8620140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-08درعا06200059839ملكهنادين حكمت اسماعيل91911100931

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1548مدرسوزارة التربيةالال80.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-11درعا12020052252نهالنسرين سليمان سليمان92011100932

1598معلم صفوزارة التربيةالال73.4520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110034423سعديهاريج محمد الجنادي92111100933

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال76.5720200معلم صفتربيةإجازة1997-05-01درعا12030019784اسماءايه عبد الرحيم الحاج علي92211100934

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-05-02درعا12110051957غازيهعفاف محمد خير العثمان92311100935

1596معلم صفوزارة التربيةالال73.4220210معلم صفتربيةإجازة1999-02-15درعا12020101381آمنهرهف احمد المقداد92411100936

1594معلم صفوزارة التربيةالال63.3420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12160127529فاطمهجهان حسين العلوه92511100937

1511مدرسوزارة التربيةالال70.4120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-06-12درعا02100044922ذكاءآمينه عبد الحميد حردان92611100938

1561مدرسوزارة التربيةالال61.6520170شريعةشريعةإجازة1991-09-08درعا12110011508عيشهورد عبد الخالق بداوه92711100939

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05درعا12100072924مهاتركيه فيصل عوده92811100940

الزراعي

1234مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال76.5720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-01درعا12160100582زهرهامل ابراهيم الغوثاني92911100941

516معاون رئيس كتابوزارة العدل124مدققوزارة الموارد المائية418دارسوزارة الماليةالال65.2020150حقوقحقوقإجازة1991-03-20درعا12110052330عواطفيسار طعمه الخشارفه93011100942

1551مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال61.3620067لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1976-06-19درعا12110003102وطفهعماد عثمان الشرع93111100943

1597معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال67.8720160معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12110058010املنبال عبد الرحمن ابو السل93211100944

1596معلم صفوزارة التربيةالال59.6420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12020001553حنانلمى احمد المطر93311100945

1598معلم صفوزارة التربيةالال71.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-05-26درعا12110005596أمينةيارا منهل الجهماني93411100946

1568مدرسوزارة التربيةالال57.0220200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-20درعا12160013733عفيفههناء ابراهيم الشريده93511100947

1596معلم صفوزارة التربيةالال67.4520190معلم صفتربيةإجازة1997-06-01درعا12020044464عفافهبة هللا محمود علي السعد93611100948

1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1520مدرسوزارة التربيةالال70.4020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-03-20درعا12160007175فاطمهختام محمد جمال الحسن الجبر93711100949

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-01درعا12160007171فاطمهمشايخ محمد جمال الحسن الجبر93811100950

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.4920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12060022264هاديهقمر حماده البردان93911100951

1600معلم صفوزارة التربيةالال74.8620210معلم صفتربيةإجازة1999-05-20درعا12070013709امللمى عوض الجاموس94011100952

1512مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربيةالال68.1620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-09-04درعا12160114434سعادميسم اسماعيل العلوه94111100953

424دارسوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة435دارسوزارة الماليةالال78.7820180محاسبةاقتصادإجازة1996-09-10درعا12010150813فاطمههال اسماعيل الطرمزاوي94211100954

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال75.3020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-02-06درعا12070013454فايزهياسمين محمد الشريف94311100955

سجالت التكاليف الفعلية

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية115

الموازنة والنفقات 

الجارية

639اداري جامعيوزارة الصحة117

1599معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال65.4820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12100023518اميمهاسراء ناصر الخالد94411100956

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال58.5720210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02درعا12140035523خولهانغام ابراهيم شباط94511100957

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1583مدرسوزارة التربيةالال58.1420190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-24درعا12160101951فايزهوصال محمد خير الزعبي94611100958

1545مدرسوزارة التربيةالال59.9720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01درعا12160126078هويدهشيرين مصطفى السعدي94711100959

1545مدرسوزارة التربيةالال75.7720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-18درعا12160126032هويداروشان مصطفى السعدي94811100960

1599معلم صفوزارة التربيةالال62.3820160معلم صفتربيةإجازة1994-08-19درعا12010087025مريميارا غالب المصري94911100961

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.4820210معلم صفتربيةإجازة1996-02-04درعا12100051293زريفهمنال عوده الرحيل95011100962

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.4920070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-12درعا12100013259جميلهخلود خليل الطالب95111100963

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال74.5920160معلم صفتربيةإجازة1994-05-05درعا12100054450جميلهسعاد بخيتان المحارب95211100964

639اداري جامعيوزارة الصحة429معاون رئيس شعبةوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال76.5920200محاسبةاقتصادإجازة1998-09-16درعا14050077775يسرىنور الهدى محمود عبد الرحمن95311100965

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.7720190معلم صفتربيةإجازة1996-03-31درعا12160044765نجيهبشرى محمود الرحوم95411100966

1598معلم صفوزارة التربيةالال64.5820200معلم صفتربيةإجازة1983-07-27درعا12110021952هنداسماء محمد بشير عزوز95511100967

1516مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال77.9320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-05-31درعا14050047714سعادغفران خالد الحسين95611100968

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال79.5220210معلم صفتربيةإجازة1998-10-10درعا12130013524كوكباسماء يحيى اليتيم95711100969

وزارة االقتصاد 639اداري جامعيوزارة الصحةالال76.1720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-03-06درعا90120017801اسعاففاطمة عبد السالم ارميح95811100970

والتجارة الخارجية

640اداري جامعيوزارة الصحة106معاون رئيس شعبة

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.2320200معلم صفتربيةإجازة1996-09-02درعا12140000390اسماءاسراء محمد نشأة الرشيد95911100971

1596معلم صفوزارة التربيةالال63.4520120معلم صفتربيةإجازة1987-02-01درعا12020020900ايمانوفاء عبد الجليل المقداد96011100972

1596معلم صفوزارة التربيةالال72.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-08-27درعا12020034790خديجهسالم فارس العباس96111100973
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1600معلم صفوزارة التربيةالال80.6720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-07درعا12060079988نجاحسالم عايد الزعبي96211100974

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15درعا12060049955فاطمهعائشه جبر البديوي96311100975

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.3420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-14درعا12020095531ناديهمرام خالد المحمود96411100976

وزارة الشؤون االجتماعية الال64.8520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-20درعا12070006570ماجدهشفاء كامل العاسمي96511100977

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.8820190معلم صفتربيةإجازة1996-02-20درعا12140002039منيرهبثينه نعيم عبد الرحيم96611100978

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-20درعا12110036358ايادنسيبه محمد تيسير شرف96711100979

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال57.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-25درعا12120037518ناجيهايمان كمال الحميدي96811100980

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1996-02-15درعا14030068439وردهشفاء جسيم الجسيم96911100981

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االدارة المحلية الال69.4020210هندسة التحكم واالتمتة

والبيئة

3مهندس دراسات

1595معلم صفوزارة التربيةالال77.7920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-19درعا12100013415جماالترهف عماد الطالب97011100982

1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال57.9020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02درعا12010008827هدىرنا علي الدخان المسالمه97111100983

1521مدرسوزارة التربيةالال83.4920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-02-02درعا12140038355سميرهعائشه محمد المصري97211100984

وزارة االدارة المحلية الال58.3620130هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1986-09-01درعا12010042145شكريهمحمد عبد الرزاق المقداد97311100985

والبيئة

121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية7مهندس

1566مدرسوزارة التربيةالال59.7120160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-10درعا12060006064حكمتوالء محمد الربداوي97411100986

1600معلم صفوزارة التربيةنعمال66.2720200معلم صفتربيةإجازة1998-03-15درعا12100014969ماجدهاسماء هايل الحسن97511100987

1570مدرسوزارة التربيةالال64.4820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-15درعا12130024260خديجهآمنه اسماعيل العيد97611100988

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.7220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-20درعا12010047893تمامساره ناصر الناطور97711100989

الزراعي

وزارة الشؤون 1228مدرس

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

640اداري جامعيوزارة الصحة128مدققوزارة الموارد المائية422دارسوزارة الماليةالال79.3920180محاسبةاقتصادإجازة1996-06-25درعا12010155940فلايرهبه وليد الكراد97811100990

1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربيةالال69.1320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01درعا12010055342رجاءاسيمه قاسم الرشيدات97911100991

وزارة الشؤون االجتماعية الال68.6620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-03-11درعا14050073217زهريهابتهال محمد السعد98011100992

والعمل

وزارة الزراعة 21معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1229مدرس

1582مدرسوزارة التربية1581مدرسوزارة التربيةالال60.2320170فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-10درعا12180003784سعيدهروعه سابت الغصين98111100993

وزارة الشؤون االجتماعية الال58.7320170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30درعا12040011490فاطمهبشرى خالد المصري98211100994

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1574مدرسوزارة التربيةالال58.1320200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-07درعا12150017306سهامناهد محمد خير الخلف98311100995

1549مدرسوزارة التربيةالال66.9320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01درعا12040007410اسماءوعد زكريا الطعاني98411100996

1595معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال65.2620160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12110026150سلوىنور نعيم السويداني98511100997

1596معلم صفوزارة التربيةالال69.8020180معلم صفتربيةإجازة1987-05-25درعا12020011904نايفهفاديه عبد الرحمن المقداد98611100998

1595معلم صفوزارة التربيةالال75.5220200معلم صفتربيةإجازة1998-04-05درعا12100013060خلودسماح امجد االسعد98711100999

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.8520200معلم صفتربيةإجازة1983-05-10درعا12100005327لطفيهآمال زياد السويداني98811101000

1595معلم صفوزارة التربيةالال69.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-03-18درعا12100022341امالهنادي منذر العبد العزيز98911101001

هندسة ميكانيكية إجازة1995-12-11درعا12100103583خلودبشرى ناصر االحمد99011101002

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االدارة المحلية الال72.1120200طافات كهربائية

والبيئة

1608مدرس مهندسوزارة التربية1604مدرس مهندسوزارة التربية3مهندس دراسات

1596معلم صفوزارة التربيةالال61.0620200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12020014164حسنهياسمين عبد الطيف الزريقات99111101003

1523مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربيةالال70.5520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-10-18درعا12060052742منالحنين علي العشيات99211101004

1519مدرسوزارة التربيةالال68.7320210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-08-20الالذقية06200060175هدىاريج حسن عاقل99311101005

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.9520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-02درعا12110034850شكريهايات عبدالحميد الكومي99411101006

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال69.0520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12010047123اسعافنور زياد ابراهيم99511101007

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.0420200معلم صفتربيةإجازة1997-09-06درعا12170008007فائزهرؤى محمد خير عبود99611101008

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.5420200معلم صفتربيةإجازة1997-08-01درعا12170008362اسيهغيداء عبد الكريم عبود99711101009

1595معلم صفوزارة التربيةالال76.2420180معلم صفتربيةإجازة1997-01-31درعا12100010266بهيجهاقبال عبد الغفار العلي99811101010

1518مدرسوزارة التربيةالال84.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-07-20درعا12070014528ابتساماسراء عايد الياسين القشعمي99911101011

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.4920180معلم صفتربيةإجازة1992-03-01درعا12100064383منصورهخنام جمال خليل100011101012

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-07-16درعا12150013064جميلهادياله محمد اللطيف100111101013

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال74.5820210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1230مدرس

واإلصالح الزراعي

1237مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.7920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-20درعا12170037006سحرايمان قاسم العامر100211101014

الزراعي

1234مدرس

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.2720210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12150009422نعامهنور خالد السالمات100311101015

1565مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال64.6820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12150014306عيوشهبا محمود ابو حصيني100411101016

1594معلم صفوزارة التربيةالال75.0320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12160116532اسماءتسنيم محمد العلوه100511101017

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.7820190معلم صفتربيةإجازة1994-11-30درعا12110056398عائشههبه عبد المجيد السالم100611101018

1600معلم صفوزارة التربيةالال76.4520200معلم صفتربيةإجازة1993-01-30درعا12010128839ايمانايناس خالد ابو نبوت100711101019

1597معلم صفوزارة التربيةالال68.7320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-31درعا12040013589ميساءنور حسام عجاج100811101020

1594معلم صفوزارة التربيةالال64.0920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20درعا12160080345مريمالهام اسماعيل الناصيف100911101021

1515مدرسوزارة التربيةالال75.1120150رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-04-14درعا12040007415ليناخالد وليد الطعاني101011101022

128مدققوزارة الموارد المائية435دارسوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحةالنعم75.3120170محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01درعا12060024983نائلهشفاء احمد النابلسي101111101023

وزارة التجارة الداخلية الال71.7020200نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1996-09-15درعا12020100884حنانهيا زياد عقيل101211101024

وحماية المستهلك

159مشرف شبكات

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال66.5720210معلم صفتربيةإجازة1997-10-01درعا12070046287لطيفهعبير محمد الضماد101311101025

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.4020210معلم صفتربيةإجازة1994-07-20درعا12100013919فاطمهسناء كمال اليونس101411101026

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال61.6620115حقوقحقوقإجازة1989-01-01درعا14050035754تمامعاكف عدنان خليفه101511101027

الدراسات القانونية

وزارة الزراعة 119

واإلصالح الزراعي

638اداري جامعيوزارة الصحة491معاون رئيس شعبة

1552مدرسوزارة التربيةالال60.9520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12060038119مريممحمد كمال الرفاعي101611101028

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-08درعا12110040710بورهسهير احمد السيد احمد101711101029

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1525مدرسوزارة التربية1522مدرسوزارة التربيةالال69.0320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-07-05درعا12010098122آمنهصفاء قاسم عوض101811101030

1551مدرسوزارة التربية1548مدرسوزارة التربيةالال56.3020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-25درعا12010089960فاطمهرغده عادل عويضه101911101031

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.8720210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12060026854نزيهاوالء ناصر حريدين102011101032

1569مدرسوزارة التربية1571مدرسوزارة التربيةالال57.2020200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-05درعا12030003462امل حسينغرام عبد الكريم برغوث102111101033

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.6920210شريعةشريعةإجازة1988-01-16درعا14060039425تمامايمان احمد كايد102211101034

الزراعي

1226مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال74.5920190معلم صفتربيةإجازة1997-03-14درعا12010145969فايزهيارا خالد العلي102311101035

وزارة الزراعة واإلصالح الال75.1220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-04-01درعا14050035309نجاحضحى علي درويش102411101036

الزراعي

1232مرشد تربوي

1595معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال63.8420180معلم صفتربيةإجازة1988-01-01درعا12070029094انيسهرونزا جهاد الحمادي102511101037

1546مدرسوزارة التربيةالال56.2720123لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-08-05درعا12170035012فاطمهابراهيم حسين نصر102611101038

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال65.8420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05القنيطرة14030077334حمدهعائشه سلطان الصاوي102711101039

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.1420200معلم صفتربيةإجازة1997-12-01درعا12160016815حنانرحمه محمد حموده102811101040

640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة المالية66محلل إداري ثانيوزارة التنمية اإلداريةالال61.1320104إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-01-01درعا09080030692نعومهمحمد رشيد حميد الحمود102911101041

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.3020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1987-08-01درعا12040035573اميرهناهد محمد الحمدان103011101042

الزراعي

1232مرشد تربوي

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.4720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12160046711خديجهنور نضال الخطيب103111101043

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.2620210معلم صفتربيةإجازة1998-04-28درعا12110059354فضهوديان حسن المسلم103211101044

1560مدرسوزارة التربيةالال56.8620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01درعا12060041206عندليبلبنه رضوان اعميان103311101045

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية439دارسوزارة المالية435دارسوزارة الماليةالال72.7220210محاسبةاقتصادإجازة1999-05-02درعا12010231061حنان المسالمهفاطمه جمال ابو نبوت103411101046

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-04درعا12070029008نهلهسوسن يوسف الشحادات103511101047

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال58.2520140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-16درعا12010007289نجاحجمانه فيصل بجبوج103611101048
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األولى:درعا        الفئة:محافظة

1578مدرسوزارة التربية1583مدرسوزارة التربية1582مدرسوزارة التربيةالال64.8320190فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-01درعا12160065225ناديهنعمه احمد بوجندي103711101049

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.6020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12010007857سهاموعد ابراهيم المسالمه103811101050

1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال62.1620200معلم صفتربيةإجازة1987-10-30درعا14060028686فصلرقيه محمد االحمد103911101051

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.7920200معلم صفتربيةإجازة1997-03-12درعا12160046066حناننور علي المصري104011101052

1568مدرسوزارة التربيةالال69.0420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-28درعا12110026621غادهرشا محمد المصطفى104111101053

1560مدرسوزارة التربيةالال57.1220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-19درعا12070036519اسيهاسماء احمد العاسمي104211101054

1550مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال66.0120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01درعا12140000913زبيدهندى زكريا الحريري104311101055

1560مدرسوزارة التربيةالال57.5420170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-02درعا12070029129عائشهاماني غازي الحمادي104411101056

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.1520210معلم صفتربيةإجازة1996-06-18درعا12160140048هياماماني محمد عتمه104511101057

1593معلم صفوزارة التربيةالال70.2320210معلم صفتربيةإجازة1999-06-20درعا12160004030خديجهبتول احمد النصار104611101058

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-07درعا12010005488نبيلهراما نضال الصالح الخليل104711101059

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1526مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال72.6820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-23درعا12140020093كوكبهديل عناد االحمد104811101060

1522مدرسوزارة التربية1519مدرسوزارة التربيةالال76.7520134علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1990-03-01درعا12180018011فوزهوائل حمدي السبتي104911101061

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال69.2120200معلم صفتربيةإجازة1997-10-01درعا12020047616سهيرناديه حسن الزعبي105011101062

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-01-01درعا12070019798ناتالياناديا احمد الناصير105111101063

فيزياء<

1531مدرسوزارة التربية1532مدرسوزارة التربية1533مدرسوزارة التربيةالال61.2620130فيزياء

وزارة الشؤون االجتماعية الال55.9620180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01درعا12010090474فاطمهدارين يوسف لبش ابازيد105211101064

والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة التجارة الداخلية الال68.2920210نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1996-04-19درعا06150047816نعماتنغم يحيى قره جنه105311101065

وحماية المستهلك

1611مدرس مهندسوزارة التربية159مشرف شبكات

1549مدرسوزارة التربيةالال58.3120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12040003262عائدهنوار هاني العلي105411101066

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.9020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا12140026818افتكارريم زيدان الصبح الديري105511101067

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.4320180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12010122399سعادراما ياسين السويدان105611101068

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

440معاون رئيس قسموزارة المالية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.0020170مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-09-15درعا12020050074رباحبيداء نايف الحسين105711101069

1564مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال57.5520100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-22درعا90120000442هدىرنا محمد عبد الحق105811101070

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال66.1720200معلم صفتربيةإجازة1996-03-22درعا12030027452ميساءنور الهدى عبد هللا الناشي105911101071

وزارة الزراعة 121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائيةالال59.5720042إدارة و تشييدهندسة مدنيةإجازة1979-03-01درعا12130047868نعيمهخالد احمد العمار106011101072

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 493مهندس مدني

والبيئة

7مهندس

وزارة الزراعة واإلصالح الال57.1720094طب بيطريطب بيطريإجازة1984-02-01درعا12140024477نوالمحمد عبد الرحيم عبد الكريم106111101073

الزراعي

1225مدرس

1597معلم صفوزارة التربيةالال70.5920190معلم صفتربيةإجازة1993-05-01درعا12040016264فيروزدعاء عبد الناصر القويدر106211101074

البرمجيات ونظم هندسة معلوماتيةإجازة1996-01-06درعا12030021695فاطمههبة محمد عبد العزيز الحاج علي106311101075

المعلومات

وزارة االدارة المحلية الال69.1320210

والبيئة

5مهندس مبرمج

1518مدرسوزارة التربيةالال69.6320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-03-21درعا12060020366رحاببراءه وليد الزوباني106411101076

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.7320160معلم صفتربيةإجازة1995-01-25درعا12060041196منىغيداء محمد العميان106511101077

1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1144فني مخبريوزارة الصحة1525مدرسوزارة التربيةالال72.1620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-05درعا12010124666عاليهرايه عوض االصفر106611101078

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-10-08درعا12110001308فراتلبنى بسام الجهماني106711101079

كيمياء<

1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال81.7420190كيمياء تطبيقية

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.3720190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-04درعا12110045099حمدهسماح جميل بطحه106811101080

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة التجارة الداخلية الال72.6220200شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1996-07-27درعا90120016649خولةهدى امين عليان106911101081

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 164رئيس المخبر

وحماية المستهلك

163خبير حبوب رئيسي

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال65.7420190معلم صفتربيةإجازة1996-08-20درعا12020048083ايمانوعد خالد النجم107011101082

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.6720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-10درعا12160051111نجاحياسمين زياد الشريف107111101083

1526مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحةالال76.2920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-04-06درعا12110010775عائشهسها انور ابو سويد107211101084

1521مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحةالال71.2120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-09-18درعا14030007803ندىاماني حسن االبراهيم107311101085

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال66.3820210معلم صفتربيةإجازة1999-09-23درعا12150019877كوكبروان عبد الباسط المرشد107411101086

1551مدرسوزارة التربية1548مدرسوزارة التربيةالال62.8920080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-15درعا12020015830فاطمهسناء محمد سعيد المقداد107511101087

وزارة الشؤون االجتماعية الال56.5320160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-25درعا12120028719جميلهفاطمه احمد الحريري107611101088

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.9420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-05درعا12120035319بهيهاسيمه محسن العماري107711101089

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.4820200معلم صفتربيةإجازة1997-07-22درعا12120035304سلطيهزبيده عزات العماري107811101090

1595معلم صفوزارة التربيةالال63.2220210معلم صفتربيةإجازة1997-01-02درعا12120035299بهيهامل محسن العماري107911101091

1583مدرسوزارة التربية1582مدرسوزارة التربيةالال55.3720120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-03-08درعا14030076060رسميهميساء عبدهللا الجزار108011101092

1594معلم صفوزارة التربيةالال56.6020200معلم صفتربيةإجازة1996-03-14درعا12160118747انتصافخلود باسم الفروان108111101093

1598معلم صفوزارة التربيةالال79.7520210معلم صفتربيةإجازة1998-06-12درعا12110042082رويدهمروه محمد خطاب108211101094

1553مدرسوزارة التربيةالال59.4520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-07درعا12160030100افتخارفاطمه فوزي الحموره108311101095

1512مدرسوزارة التربيةالال78.9820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-03درعا12130023518ايماناروى عبد هللا الحارون108411101096

1548مدرسوزارة التربيةالال56.8320040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-02-10درعا12020039938وضحهمنال عبد الكريم الخليل108511101097

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-12-10درعا12020027141زينبهزار هاني الهويدي108611101098

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-05-06درعا12100003550هناءزينب فوزي العبيد108711101099

كيمياء<

1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال70.9120210كيمياء تطبيقية

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.6820210معلم صفتربيةإجازة1999-08-23درعا12020040217هناءمالك لطفي سرور108811101100

1511مدرسوزارة التربيةالال71.6720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-05-09درعا12180005875مريمحسناء ابراهيم السالمه108911101101

1599معلم صفوزارة التربيةالنعم61.0320200معلم صفتربيةإجازة1994-08-01درعا12120034955ايمانمالك عبد الناصر العماري109011101102

1593معلم صفوزارة التربيةالال79.4320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-17درعا12170001222خديجهريم احمد الزعبي109111101103

1596معلم صفوزارة التربيةالال78.7120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا12020026627منىقمر يوسف العبدهللا109211101104

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-07-01درعا12020038429ريمهبسمه عبدهللا الحسين109311101105

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.8620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-17درعا12070028583نهلهياسمين يوسف الشحادات109411101106

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1561مدرسوزارة التربيةالال60.5720210شريعةشريعةإجازة1996-01-01درعا12130050090املاثار محمد العمر109511101107

1566مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربيةالال66.2120080تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-10درعا12100081898تماممحمد سعيد الحريري109611101108

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال63.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12010008097املسجى قاسم عياش109711101109

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال55.2120110حقوقحقوقإجازة1978-05-31درعا04120029311نبيههوسام عمر الترك109811101110

الدراسات القانونية

125دارسوزارة الموارد المائية516معاون رئيس كتابوزارة العدل119

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.0720200معلم صفتربيةإجازة1994-01-09درعا12010142287نهواترولى فهد بخش109911101111

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01درعا12060002951رحابسمر علي البرازي110011101112

فيزياء<

1534مدرسوزارة التربية1533مدرسوزارة التربية1535مدرسوزارة التربيةالال70.0220180فيزياء

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.3520190معلم صفتربيةإجازة1996-03-03درعا12070004521مشايخالعذراء علي الحريري110111101113

1555مدرسوزارة التربيةالال61.0820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-24درعا12140018252فايزهبثينه عبده الديري110211101114

1513مدرسوزارة التربية1512مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربيةالال66.4320204رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-07-03درعا12180006664كرمهيوسف احمد الشديد110311101115

1599معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال76.0120190معلم صفتربيةإجازة1997-08-12درعا06110021670كوثرتيماء محمد الصافتلي110411101116

438دارسوزارة المالية436دارسوزارة المالية434دارسوزارة الماليةالال64.1220210حقوقحقوقإجازة1997-01-01درعا12110064379عزيزهنسيبه محمد الزعبي110511101117

1600معلم صفوزارة التربيةالال59.7420160معلم صفتربيةإجازة1992-01-01درعا12070015706هيهنور خلف الجاموس110611101118

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.3320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-04درعا12100059811مريمبتول عبدهللا الحجازي110711101119

1600معلم صفوزارة التربيةالال60.4720210معلم صفتربيةإجازة1993-06-18درعا12070016644سحركندا محي الدين الشحاده110811101120

1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربيةالال60.8720190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-16درعا12140032072عائشهفاطمه بدر الغزالي110911101121

422دارسوزارة المالية421دارسوزارة المالية420دارسوزارة الماليةالال63.6620055محاسبةاقتصادإجازة1981-05-05درعا12120046208كرمهعبد الرحيم محمد الشوامره111011101122

1598معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12100022636سهامحنين غالب شاكر111111101123

1567مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال58.1720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01درعا12160006842زينبنوال محمد عيد الذياب111211101124

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.3020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-01درعا12060017065فاطمهغاده محمد الحشيش111311101125

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

23 من 15صفحة  16:50:44 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:درعا        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.0720200شريعةشريعةإجازة1982-02-26درعا12030041845عائشهكرام محمود بركات111411101126

الزراعي

وزارة الزراعة 1226مدرس

واإلصالح الزراعي

1562مدرسوزارة التربية1233مدرس

435دارسوزارة المالية639اداري جامعيوزارة الصحة128مدققوزارة الموارد المائيةالال73.4620200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-03درعا12060056401عبيروداد جهاد الحشيش111511101127

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.3620190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12060032172جدعههبه يوسف الزعبي111611101128

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.3020210معلم صفتربيةإجازة1999-02-05درعا12020096336املصفاء اسعد الحمود111711101129

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال61.2920190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-02درعا14050057110نهادمؤمنه يوسف حسن السرحان111811101130

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 1516مدرسوزارة التربيةالال70.4120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-08درعا12150019803فاطمهغاده صيتان العلي111911101131

االجتماعية والعمل

21معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.7420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-24درعا12140001876سلوىدانيه احمد الحريري112011101132

الزراعي

1227مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.5520200معلم صفتربيةإجازة1996-10-11درعا12160010122افتكاراالء محمود الكلش112111101133

1523مدرسوزارة التربيةالال70.6120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01درعا90120015470نهداسراء محمد الظاهر112211101134

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال71.1820210معلم صفتربيةإجازة1998-12-01درعا12070033774مريمآيه احمد الناصير112311101135

1547مدرسوزارة التربيةالال60.5220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01درعا12120026355مهاسماح حسين الشوامره112411101136

وزارة االقتصاد والتجارة الال61.6520104حقوقحقوقإجازة1986-02-25درعا12160012886صبحيهحسام محمد ابو حويه112511101137

الخارجية

وزارة الشؤون 109مساعد إداري أول

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 107معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

492معاون رئيس شعبة

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.3320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12140018278عبيرآالء نذير الخصواني112611101138

1599معلم صفوزارة التربيةالال66.1520200معلم صفتربيةإجازة1996-05-25درعا12030014210حياهغيداء عبد الناصر الحاج علي112711101139

1551مدرسوزارة التربيةالال79.1020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-15درعا12030022377مريمناديه محمد الناشي112811101140

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.7420194معلم صفتربيةإجازة1989-01-01درعا14050035755شيخهاحمد فرج خليفه112911101141

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.9120170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12100039050ودادوالء محمد العليان113011101142

1568مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربية1565مدرسوزارة التربيةالال63.7520160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-25درعا12040030095زانههديل كامل يحيى113111101143

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.8020210معلم صفتربيةإجازة1993-01-10درعا12060068500بدريهازهار عبد الكريم الرواشده113211101144

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية441معاون رئيس قسموزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحةالال70.5420200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-20درعا12160113593سليمهاسراء رنس المطر113311101145

الموازنة والنفقات 

الجارية

117

1552مدرسوزارة التربيةالال70.1220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03درعا12060017285خيريهنهله زيد الغانم113411101146

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-20درعا12010005944عائدهعبير عبدالكريم احمد113511101147

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال73.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-09-05درعا12040026317سميهاسراء علي العلي113611101148

1581مدرسوزارة التربية1583مدرسوزارة التربية1580مدرسوزارة التربيةالال54.4920060فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-02-01درعا12040011434فاطمهسلوى اسماعيل زين العابدين113711101149

مصرف سورية 430معاون رئيس شعبةوزارة المالية440معاون رئيس قسموزارة الماليةالال72.3120180مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-01درعا14050033961فوزيهكفايه جاسم الجمعه113811101150

المركزي

1021دارس اقتصادي

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال57.9720190آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-10درعا12030038494عائشهاسماء احمد الحريري113911101151

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-05درعا12110033278فتحيهسوزان محمد االخرس114011101152

كيمياء<

1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال70.4220190كيمياء تطبيقية

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال69.5620200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-05درعا12030028652فاطمهاميمه صالح غنيم114111101153

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1559مدرسوزارة التربيةالال61.6020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-10درعا12030028421فاطمهامل صالح غنيم114211101154

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال68.2220160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01درعا12030028613فاطمهنائله صالح غنيم114311101155

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال58.4920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-04درعا12140033556امنهبراءه محمود الكايد114411101156

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال70.0820210معلم صفتربيةإجازة1998-12-13درعا12140027577هناءريم عبد الحكيم حجازي114511101157

1599معلم صفوزارة التربيةالال67.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-05-06درعا12010232188سناءحنان يحيى سليمان114611101158

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.0220170معلم صفتربيةإجازة1995-03-22درعا12020097592ماجدهبسمه تيسير الصمادي114711101159

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.7020150معلم صفتربيةإجازة1990-11-03درعا12010070460عائشهوالء قاسم المحاميد114811101160

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية423دارسوزارة المالية427دارسوزارة الماليةالال73.3020210محاسبةاقتصادإجازة1999-06-14درعا12020027777نجودعال كمال المقداد114911101161

وزارة االدارة المحلية الال70.5220180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01درعا05010476756غاليهاسماء سامر المسلماني115011101162

والبيئة

121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية7مهندس

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال70.6620170معلم صفتربيةإجازة1988-01-20درعا14030078188مريمهبه ماجد العيسى115111101163

1598معلم صفوزارة التربيةالال67.8120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12150008611روزهاالء خالد السالمات115211101164

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية440معاون رئيس قسموزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال78.8620180مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-21درعا12020092159نجاحعبير منير المقداد115311101165

وزارة الزراعة 1552مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربيةالال60.4720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-08درعا14050056526شيخهاسراء علي مودي115411101166

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

435دارسوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة128مدققوزارة الموارد المائيةالال74.5320150محاسبةاقتصادإجازة1993-09-16درعا12010037476زينبنيروز محمود المحاميد115511101167

1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال64.4720200معلم صفتربيةإجازة1995-09-12درعا12040021124غازيهسالم عبدهللا المصطفى115611101168

1561مدرسوزارة التربيةالال62.7720110شريعةشريعةإجازة1986-06-01درعا12160045782فاطمهتغريد عيسى الشريده115711101169

1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالنعم73.0920200معلم صفتربيةإجازة1998-07-08درعا12040040639هيفاءمالك عدنان المصري115811101170

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال76.6720210معلم صفتربيةإجازة1997-12-03درعا12110067468ناجيهاروى محمد سعيد القرفان115911101171

1595معلم صفوزارة التربيةالال61.8120170معلم صفتربيةإجازة1994-08-04درعا12120002041ريمبراءه منير القداح116011101172

1593معلم صفوزارة التربيةالال70.0520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12160039999اسمهانسدرة المنتهى كمال السريه116111101173

1518مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربيةالال58.8920090رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-08-01درعا12150005583نعامةامنه عبدالحميد الحايك116211101174

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال66.4120200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-14درعا12100008228ترفهفاطمه فاضل المجاريش116311101175

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1593معلم صفوزارة التربيةالال67.7220200معلم صفتربيةإجازة1998-04-13درعا12160134138رودينامارسيل اياد الدهيم116411101176

1565مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال60.3820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-01درعا14050052006مضاياعقبه حسن الفجر116511101177

1514مدرسوزارة التربيةالال69.5220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-12-03درعا12020057648عانهآمنه ابراهيم محمود116611101178

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.0820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20درعا12040019237رضوهسرى احمد البريدي116711101179

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1513مدرسوزارة التربيةالال72.4020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-10درعا12140023673داللآيات عيسى ابو الهوى116811101180

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05درعا12160075067سمرهنادي فايز عتوم116911101181

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.2320180معلم صفتربيةإجازة1994-07-06درعا12170020936نجالءسماح فؤاتد الخلف117011101182

1545مدرسوزارة التربيةالال63.3520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-08درعا12160008712فيروزسامر فاضل العتمه117111101183

1521مدرسوزارة التربيةالال67.2120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-02-24درعا12140012509كوثرريم حامد الديري117211101184

1551مدرسوزارة التربيةالال75.9820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01درعا12020064840مديحهسندس محمود الرفاعي117311101185

1595معلم صفوزارة التربيةالال80.9620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12140012819كوثرربا حامد الديري117411101186

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة الماليةالال72.1120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-15درعا12020090208هيامسفانه حاتم المقداد117511101187

الموازنة والنفقات 

الجارية

117

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.5120170معلم صفتربيةإجازة1995-02-19درعا12060020552حنانذكريات غسان الزعبي117611101188

1600معلم صفوزارة التربيةالال59.3320200معلم صفتربيةإجازة1995-04-01درعا14050033470اميرهازهار سعد الصبح117711101189

هندسة ميكانيكية إجازة1999-01-01درعا12120048766فوزيهفاطمه شحاده الحريري117811101190

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االدارة المحلية الال73.5420210هندسة التحكم واالتمتة

والبيئة

3مهندس دراسات

1598معلم صفوزارة التربيةالال65.9820190معلم صفتربيةإجازة1997-11-27درعا12110036064هناءاسراء غازي المطر117911101191

434دارسوزارة المالية124مدققوزارة الموارد المائية638اداري جامعيوزارة الصحةالال62.2820200حقوقحقوقإجازة1997-01-01درعا90120017991ابتسامرؤى حسن عواد118011101192

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.8520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-22درعا12110036065ماجدةمرح ماجد المطر118111101193

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال80.1020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01درعا12150014446فوزيهنسيبه محمد الخلف118211101194

سجالت التكاليف الفعلية

440معاون رئيس قسموزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية115

هندسة ميكانيكية إجازة1996-05-20درعا12010012862سناءدياال محمد غسان االكراد118311101195

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال71.2520200قوى ميكانيكية

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 4مهندس دراسات

وحماية المستهلك

123عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية162مهندس ميكانيك

23 من 16صفحة  16:50:44 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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1558مدرسوزارة التربيةالال59.1920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-04درعا12110009103حسنهدانيا محمود شرف118411101196

1524مدرسوزارة التربيةالال67.6620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-09درعا12150017030نهىعبد المعين محمد السالمات118511101197

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.3220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12010046308تباركنابغه عبد الهادي الكور118611101198

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1559مدرسوزارة التربيةالال57.0320160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-12درعا12010156094يسرىسها بشير علوه118711101199

1591مدرسوزارة التربية1590مدرسوزارة التربية1584مدرسوزارة التربيةالال61.2320140علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-07-10درعا12180005565هناءآالء محمد العكيل118811101200

1557مدرسوزارة التربيةالال64.0920160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-29درعا90120016165نظميةضحى عبدهللا الشيخ تاية118911101201

1582مدرسوزارة التربية1581مدرسوزارة التربيةنعمال61.3420210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10درعا12130039866مريمدعاء احمد الشحادات119011101202

1578مدرسوزارة التربيةالال62.4520160فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-04درعا12100061073سهامعبير ابراهيم قويدر119111101203

1571مدرسوزارة التربيةالال57.6120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01درعا12180018387جدعهغاده عدنان السبتي119211101204

640اداري جامعيوزارة الصحة437دارسوزارة المالية440معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.9620180مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-06-19درعا14050087132امالناديا فيصل االبراهيم119311101205

1547مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربيةالال62.8920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-12درعا12030035036ابتسام الحريريهند عبده الحريري119411101206

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.5220170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-24درعا12140023065نوالحنان رفعت اليعقوب119511101207

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1594معلم صفوزارة التربيةالال74.3520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12130007591وصيفهفايزه فايز العقله119611101208

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.8220140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-28درعا12160101798لطيفهزينب جمال الغوثاني119711101209

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1566مدرسوزارة التربيةالال55.7720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-03درعا12070021375هيام الجاموسعهد هيثم ابو جيش119811101210

435دارسوزارة المالية439دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال84.0420200محاسبةاقتصادإجازة1998-05-04درعا12010008915فلاير مسالمهميس أيمن الدخان المسالمة119911101211

1526مدرسوزارة التربيةالال71.9220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-11-02درعا14050039085نايفهمرح نايف رشيد120011101212

439دارسوزارة المالية437دارسوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال79.1320200محاسبةاقتصادإجازة1998-07-05درعا12040012220انتصار ابو الكاسنقاء طالب القبط120111101213

وزارة الزراعة 1518مدرسوزارة التربيةالال70.1020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-23درعا14050023004مهاهدى صحصاح الجرده120211101214

واإلصالح الزراعي

1515مدرسوزارة التربية1229مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.7220200معلم صفتربيةإجازة1997-04-17درعا12160009923هيامجالء وحيد الكلش120311101215

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.5420190معلم صفتربيةإجازة1998-01-05درعا12110019279داللاسراء محمد القراعزه120411101216

1599معلم صفوزارة التربيةالال64.7020150معلم صفتربيةإجازة1993-01-03درعا12030001785يسرىمنار اسماعيل الشبالق120511101217

مصرف سورية 639اداري جامعيوزارة الصحةالال67.6420100مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-09-05درعا12010001303نعمه الهنداويهبا محمود النابلسي120611101218

المركزي

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية1021دارس اقتصادي

وزارة الزراعة واإلصالح نعمال56.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01درعا12160019132عائشهحنان محمود قناه120711101219

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1595معلم صفوزارة التربيةالنعم70.3220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-04درعا12140004069سميرهريم فريد الديري120811101220

مصرف سورية 638اداري جامعيوزارة الصحة436دارسوزارة الماليةالال62.7920163حقوقحقوقإجازة1991-08-10درعا12100054356نجاحعبد الرحمن امطرد المحارب120911101221

المركزي

1022دارس قانوني

وزارة الشؤون االجتماعية الال68.5920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-10درعا12070005954نهلهياسمين خالد الشحادات121011101222

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1526مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحةالال71.6820180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-04-23درعا12100064024رضيه شهاباخالص هزاع الليفي121111101223

1600معلم صفوزارة التربيةالال70.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-02-17درعا12070021864صفاسماح موسى السيد121211101224

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.5120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01درعا12140032966فايزهبشرى منصور الغزالي121311101225

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال63.3820210معلم صفتربيةإجازة1991-04-17درعا12010000212عائشهاالء ماجد عياش121411101226

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-02درعا12140001345فلايرريهام محمد الحريري121511101227

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال71.6720200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

1230مدرس

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية435دارسوزارة المالية439دارسوزارة الماليةالال81.9720210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-01-01درعا12020118491شاديهسندس رستم الصمادي121611101228

وزارة الزراعة واإلصالح الال73.1120100إرشاد نفسيتربيةإجازة1987-04-23درعا12020011984امنهياسمين نعيم المقداد121711101229

الزراعي

1232مرشد تربوي

440معاون رئيس قسموزارة المالية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.1720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-01-01درعا12040003216عائشهوالء يوسف االحمد121811101230

وزارة الشؤون االجتماعية الال70.4520160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-25درعا12140017161مسرهايات عبدالحكيم الديري121911101231

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال68.5920170معلم صفتربيةإجازة1984-01-01درعا12010102459صبحهياسمين احمد حاج علي122011101232

هندسة ميكانيكية إجازة1998-01-27القنيطرة14050058873زهرههبه هللا حسني السرحان122111101233

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االدارة المحلية الال70.9920200هندسة إلكترونية

والبيئة

3مهندس دراسات

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.6620170معلم صفتربيةإجازة1994-02-10درعا12060047319سهامسجى طايع الفائز122211101234

16أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال59.8420140آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-01درعا12170032045حنانديانا فواز العبدهللا122311101235

1525مدرسوزارة التربية1526مدرسوزارة التربيةالال68.2920194علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-30درعا90120014108روالمحمود عصام ابوعابد122411101236

1551مدرسوزارة التربيةالال56.0420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-25درعا12030036602عانهوالء محد العمارين122511101237

1600معلم صفوزارة التربيةالال65.2720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-20درعا12070029552زهريهريم فرج العاسمي122611101238

1600معلم صفوزارة التربيةالال80.3920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا14050077493نعمهتمام رمضان سليمان122711101239

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.9320200معلم صفتربيةإجازة1998-04-08درعا14050055935حمدهسجا احمد ظاهر122811101240

1511مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربية1513مدرسوزارة التربيةالال67.3620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-01درعا12140022087وصالغدير ابراهيم خليف122911101241

1568مدرسوزارة التربيةالال64.2520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-10درعا90120012255امينةعبيدة محمد عوض123011101242

706رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاع21مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال70.9620170صحافة ونشرإعالمماجستير1987-10-09درعا90120005332زهرةليلى منصور حسين123111101243

1566مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربيةالال63.7620170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-24درعا12100057206حسنهامل رياض سليمان123211101244

1598معلم صفوزارة التربيةالال70.2220170معلم صفتربيةإجازة1995-05-09درعا12160009849الهامبيان ابراهيم الهميد123311101245

1517مدرسوزارة التربيةالال75.5520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-11-20درعا12010118120مريمنداء عيسى الشمدين الحاري123411101246

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال62.0320200حقوقحقوقإجازة1997-04-17درعا12140022078هيامبثينه رياض خليف123511101247

الدراسات القانونية

431معاون رئيس شعبةوزارة المالية120مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية119

وزارة الزراعة واإلصالح الال78.3520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-02درعا14050053808امينهسندس حسين المحمد123611101248

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.3120200معلم صفتربيةإجازة1990-07-20درعا14050075050كاتبهغيداء احمد غثيان123711101249

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال62.1020210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12040033773امينهرهف محمد عويضه123811101250

وزارة الشؤون 1552مدرسوزارة التربيةالال69.7720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-10درعا14050023013فاطمهاسماء علي درويش123911101251

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

وزارة الشؤون االجتماعية الال67.8420160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12060039475عائشهرشا حسن المصري124011101252

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 1552مدرسوزارة التربيةالال70.0520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10درعا12060053323اسيهنهى صالح العيشات124111101253

االجتماعية والعمل

20معلم نظري

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.2520210معلم صفتربيةإجازة1996-07-27درعا12130047484عائدهسدره نورس العمار124211101254

وزارة االقتصاد 638اداري جامعيوزارة الصحةالال56.3920174حقوقحقوقإجازة1988-01-15درعا12160022786هياممدهللا عبد الحميد الرحيل124311101255

والتجارة الخارجية

432معاون رئيس شعبةوزارة المالية107معاون رئيس شعبة

1593معلم صفوزارة التربيةالال65.3020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12160000459سمرمالك محمد الهميد124411101256

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.0720160إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-01-01درعا12040024383فهميهعذاب حافظ علي124511101257

الزراعي

1232مرشد تربوي

1547مدرسوزارة التربيةالال59.7420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-15درعا12070010011مرميهشروق ماجد الشعباني124611101258

1545مدرسوزارة التربيةالال58.8720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-06درعا12170011304فاطمهابتهاج منير الناصر124711101259

1599معلم صفوزارة التربيةالال70.6820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12030032672رحابغفران بسام كنعان124811101260

440معاون رئيس قسموزارة المالية439دارسوزارة المالية435دارسوزارة الماليةالال73.5420200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-20درعا05070009813غفراناريج مدين مسعود124911101261

1600معلم صفوزارة التربيةالنعم64.8320200معلم صفتربيةإجازة1998-05-20درعا12060010312ايمانبشرى ياسر الحوراني125011101262

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال71.9920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-25درعا14030055312مؤمناتيارا محمد امين الخليل125111101263

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحةالال78.9520170مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01درعا12020031998ابتسامانوار هايل عقله125211101264

الحسابات

440معاون رئيس قسموزارة المالية116

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.4520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-01درعا12070013144عبيرآيات محسن النصيرات125311101265

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-01درعا12060040739نعمتهبه احميد العميان125411101266

فيزياء<

1534مدرسوزارة التربية1533مدرسوزارة التربية1535مدرسوزارة التربيةالال73.5120200فيزياء

23 من 17صفحة  16:50:44 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:درعا        الفئة:محافظة

1555مدرسوزارة التربية1554مدرسوزارة التربية1558مدرسوزارة التربيةالال59.3220180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-05درعا12110017931سهامهبه احمد الخيوتي125511101267

1567مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال63.0520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12160175075سهامسالم خالد العتمه125611101268

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8620180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01درعا12100014518رمزيهوالء عوض االسعد125711101269

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.5020210معلم صفتربيةإجازة1991-09-20درعا14050023863مريمجواهر محمد الحسين125811101270

1600معلم صفوزارة التربيةالال80.8420200معلم صفتربيةإجازة1997-04-21درعا12060011455منالآالء علي الزعبي125911101271

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال71.4720160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12010012468مريم السالمه المسالمهرشا يوسف المسالمه126011101272

1513مدرسوزارة التربيةالال72.8720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-08درعا12140038552ظبيهشيماء اسماعيل العماري126111101273

1598معلم صفوزارة التربيةالال63.7520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-14درعا12110015292زهوررهف ناصر العمارين126211101274

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30درعا12160014210ناظك النجاربشرى عبد الرؤوف االحمد126311101275

431معاون رئيس شعبةوزارة المالية516معاون رئيس كتابوزارة العدل418دارسوزارة الماليةالال63.1520100حقوقحقوقإجازة1987-02-10درعا12150003688عائشهعدنان محمد الحمدان126411101276

وزارة الشؤون االجتماعية الال64.6120130علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-07درعا12030000325نجاحاسراء عبد الرحمن احمد126511101277

والعمل

22أخصائي اجتماعي

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01درعا12020008308بسمهاالء عبد السالم التركماني126611101278

وزارة االدارة المحلية الال71.2120210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-10-08درعا12120000547ايمانمالك نبيل القداح126711101279

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

2مهندس تخطيط

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15درعا12160015225هدى العواديمامه مروان االحمد126811101280

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1563مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربيةالال56.1420082شريعةشريعةإجازة1979-09-20درعا12020076611فطومهابراهيم احمد الزعبي126911101281

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال69.6020170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01درعا12060019532نهيدهايفانا عبد الحكيم البردان127011101282

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-25درعا12130016826زكيهغاده عدنان الحلقي127111101283

الزراعي

1234مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال57.6320180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-16درعا14050015250كوكبرؤى حسين المهدي127211101284

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال62.6320200معلم صفتربيةإجازة1996-11-19درعا12010150330صباحانوار حسني الجوابره127311101285

وزارة الزراعة 1561مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربيةالال62.4220200شريعةشريعةإجازة1986-09-27درعا12030021053زهريهجيهان علي ابو نقطه127411101286

واإلصالح الزراعي

1226مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال71.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-03-08درعا12010046168حنانمريم قاسم القطيفان127511101287

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية640اداري جامعيوزارة الصحةالال75.7520210مصارف وتأميناقتصادإجازة2000-01-01درعا90120017720وردةمها محمد نزال127611101288

تدقيق النفقات 

وااليرادات

439دارسوزارة المالية118

1593معلم صفوزارة التربيةالال79.2720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12160014189فاطمهرؤى عاطف القزحلي127711101289

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.4520200محاسبةاقتصادإجازة1998-02-16درعا12010066167سميههدايه جهاد الرمضان127811101290

الحسابات

116

1571مدرسوزارة التربيةالال59.1820200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12160079784فاديارنيم لورنس قزعان127911101291

وزارة الشؤون 1511مدرسوزارة التربيةالال71.9220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-20درعا12160033052فايزهغفران انور القاسم128011101292

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 21معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1236مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال75.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-07-03درعا12160046803هيفاءرقيه محمود السماحي128111101293

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.5320107دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-01-01درعا12040007018شتوههاني محمد محمد128211101294

الزراعي

وزارة الشؤون 491معاون رئيس شعبة

االجتماعية والعمل

638اداري جامعيوزارة الصحة17مفتش عمل صناعي

1526مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربيةالال77.2920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-05-25درعا90120016922زهرةدعاء عدنان خالد128311101295

1547مدرسوزارة التربيةالال60.3120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06درعا12100025014فاطمهبتول نضال الحروب128411101296

1549مدرسوزارة التربية1550مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال63.4820090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-13درعا12060029726روضهندى محمود البردان128511101297

440معاون رئيس قسموزارة المالية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.6520200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-22درعا12020043657حنانزينب خالد الراضي128611101298

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.7220210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-20درعا12010185422هناءنعمه احمد المصري128711101299

1526مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربية1525مدرسوزارة التربيةالال72.9620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-18درعا12010178376ايمانبراءه انس المسالمه128811101300

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال60.3020200معلم صفتربيةإجازة1996-06-21درعا90120015923علية شحادةرزان زهير عبدهللا128911101301

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية419دارسوزارة المالية424دارسوزارة الماليةالال69.5120200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01درعا12060031919سهاماحمد عبد الحكيم الخليل129011101302

تدقيق النفقات 

وااليرادات

118

638اداري جامعيوزارة الصحة436دارسوزارة المالية434دارسوزارة الماليةالال60.7320203حقوقحقوقإجازة1991-01-09درعا14050033990رفعهحسن علي صبح129111101303

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية426دارسوزارة المالية425دارسوزارة الماليةالال56.7820062محاسبةاقتصادإجازة1975-01-01درعا12100019908آمنهعمر علي الصيص129211101304

وزارة الزراعة واإلصالح الال60.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08درعا12070017693اسعافغفران محمد الفقير129311101305

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.1420170معلم صفتربيةإجازة1989-05-02درعا12110055923كاملهنداء حسن دبو129411101306

1598معلم صفوزارة التربيةالال64.1820160معلم صفتربيةإجازة1994-11-10درعا12110046016نعمههاجر محمد بطحه129511101307

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.0820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-30درعا12120049104هاجرحسناء محمد الشومر129611101308

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.1720210معلم صفتربيةإجازة1998-05-14درعا12060032742كميلهبشرى رئيف الحشيش129711101309

1547مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربيةالال61.9920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-15درعا12070018360مهاسماح محمد الجاموس129811101310

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.0020210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05درعا12040011271سعادسحر احمد النعمان129911101311

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.7220160طب بيطريطب بيطريإجازة1991-06-02درعا12040013429وزيرهمحمد واصف فالح عجاج130011101312

الزراعي

1225مدرس

1520مدرسوزارة التربية1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال69.1020180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01درعا12160092708آمنهدعاء احمد الرمان130111101313

وزارة الشؤون االجتماعية الال55.6220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-03-01درعا12160054855نبيهاوصفيه سليم العيد130211101314

والعمل

19معلم نظري

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.1220210معلم صفتربيةإجازة1996-01-04درعا12120011786سهيلهروان ناصر الخيرات130311101315

1594معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال65.4920150معلم صفتربيةإجازة1993-01-01درعا12150017356فلايرسوزان محمد الخلف130411101316

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.6120200معلم صفتربيةإجازة1997-10-08درعا12120041807حمدهسوسن جميل الحراكي130511101317

وزارة االقتصاد 432معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.9820182دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-02-20درعا90120013339سلمىمعتصم عبدهللا حسن130611101318

والتجارة الخارجية

434دارسوزارة المالية1022دارس قانوني

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.9920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-15درعا14050067956فاطمهشيرين فتحي الفشتكي130711101319

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1600معلم صفوزارة التربيةالال68.1020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-30درعا14050071486فاطمهايه فتحي الفشتكي130811101320

1599معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال66.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12040030459عبيرفرح هاني الحمدان130911101321

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية128مدققوزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحةالال77.1920120محاسبةاقتصادإجازة1988-05-30درعا12010038587هيامامل جمال الرفاعي131011101322

الحسابات

116

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.2220200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02درعا12010051373نجاحسجى عبد الكريم الجهماني131111101323

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الشؤون 638اداري جامعيوزارة الصحة418دارسوزارة الماليةالال61.4120210حقوقحقوقإجازة1975-01-28درعا12110017218نعمهفاطمه تهامي العمارين131211101324

االجتماعية والعمل

16معاون رئيس شعبة

1522مدرسوزارة التربيةالال69.3120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-05-07درعا12020034931خديجهاسالم فارس العباس131311101325

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال72.5320190معلم صفتربيةإجازة1988-02-25درعا12010131449فوزهلبنا عبد الحكيم بجبوج131411101326

وزارة الزراعة واإلصالح الال63.2320130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-02درعا12140007467داللنجوى احمد الخلف131511101327

الزراعي

1227مدرس

1517مدرسوزارة التربيةالال72.7920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-04-01درعا12010009264هناءنور مروان دلوع131611101328

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية428دارسوزارة المالية435دارسوزارة الماليةالال82.8520190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01درعا12110058969سوريهايات حسين شرف131711101329

1547مدرسوزارة التربيةنعمال59.4820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-10درعا12140009310فهميهاسماء عبد الجواد الرحال131811101330

1524مدرسوزارة التربيةالال70.6520190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-07-27درعا12110034389مفيدهاريج احمد الجنادي131911101331

وزارة الشؤون االجتماعية الال69.1320210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-28درعا90120016822سمرروان محمد محمد132011101332

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال72.8320150محاسبةاقتصادإجازة1989-08-06درعا12010014411فاطمهريم فايز المسالمه132111101333

الحسابات

128مدققوزارة الموارد المائية639اداري جامعيوزارة الصحة116
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وزارة الزراعة واإلصالح الال68.1820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-11-01درعا90120018408جميلةزينب بسام حسن132211101334

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

وزارة االدارة المحلية الال70.4920200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1992-01-05درعا12140004267رزيقهعبد المجيد فهد وهدان132311101335

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 2مهندس تخطيط

والبيئة

8مهندس

1557مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربية1558مدرسوزارة التربيةالال61.1920180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-10درعا12010156982هناء ابو عليقهنور احمد محب المصري132411101336

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.0520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-01درعا12060031592ريمهقتيبه مصطفى الحشيش132511101337

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1593معلم صفوزارة التربيةالال74.1620190معلم صفتربيةإجازة1995-10-01درعا12160058196نايفهعالء عمر الشريده132611101338

433مهندس شبكاتوزارة الماليةالال71.1820180تقانيات حاسوبالعلوم التطبيقيةإجازة1997-01-20درعا10240011568ردينهميسم هيثم عيسى132711101339

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1989-01-06درعا12160028385مريمعبدالرحمن عبد القادر السعدي132811101340

فيزياء<

1527مدرسوزارة التربيةالال70.9620130فيزياء

1547مدرسوزارة التربيةالال63.8520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01درعا12140007704رحابفاطمه الزهراء غسان الخلف132911101341

1594معلم صفوزارة التربيةالال71.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-06-10درعا12130001100صفاءايمان معتز الجباوي133011101342

1547مدرسوزارة التربيةالال68.7220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-22درعا07100078082رحابفاطمة علي السبع133111101343

1598معلم صفوزارة التربيةالال71.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10درعا12110067416رانيههديل محمد القرفان133211101344

1598معلم صفوزارة التربيةالال69.5820120معلم صفتربيةإجازة1991-01-01درعا12110014029بدريهمرام غازي الجباوي133311101345

1566مدرسوزارة التربيةالال57.4020200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-24درعا12160054032حياةمريم عبدالرحمن ابو شاهين133411101346

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-03-01درعا12150010148ايماننورمان احمد الدخل هللا133511101347

كيمياء<

1541مدرسوزارة التربيةالال69.6420210كيمياء بحته

1546مدرسوزارة التربيةالال64.8720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01درعا12160148782جميلةبتول يونس العلوه133611101348

1558مدرسوزارة التربيةالال59.0720160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-09درعا12110053510هناءبثينه نصر الدين الرفاعي133711101349

1554مدرسوزارة التربيةالال61.1320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-01درعا12160022139جليلهمريم مروان العلوه133811101350

1594معلم صفوزارة التربيةالال62.4720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15درعا12130006511زهدانهاسماء صالح السلخدي133911101351

وزارة االدارة المحلية 429معاون رئيس شعبةوزارة المالية420دارسوزارة الماليةالال72.2920190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01درعا12030041923افتكاررؤى منصور بركات134011101352

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

1

1516مدرسوزارة التربيةالال69.9620200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-10درعا12110041646سهامهاجر مهاوش كعبور134111101353

1555مدرسوزارة التربيةالال56.0020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-06درعا12140022318جميلهبشرى ياسين فاعوري134211101354

1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال65.1920200معلم صفتربيةإجازة1995-07-20درعا12120057506فاطمهرنا احمد البقاعي134311101355

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-07-01درعا12070027652وردهسالم زياد الشحادات134411101356

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال75.7520200كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1230مدرس

واإلصالح الزراعي

1237مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-20درعا12140007656مريمساميه تيسير الحريري134511101357

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال64.8520210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-03درعا12110058736سميهضحى شكري الصوان134611101358

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربيةالال74.2420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-14درعا12120019696حمدهاسراء احمد البلخي134711101359

هندسة ميكانيكية إجازة1993-02-20درعا12100021551هياممروه موفق السماره134811101360

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال68.6520200ميكانيك غزل ونسيج

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4مهندس دراسات

والبيئة

6مهندس صيانة

1521مدرسوزارة التربية1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1144فني مخبريوزارة الصحةالال75.8320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة2000-01-21درعا12120031920فاديهمرام علي العبدهللا134911101361

وزارة االقتصاد 120مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال60.9820170حقوقحقوقإجازة1993-01-05درعا12040020858زهريهاخالص محمود العقله135011101362

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1023محلل بيئة عمل

والتجارة الخارجية

1022دارس قانوني

1563مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربيةالال55.9020130شريعةشريعةإجازة1986-09-10درعا12010000675سعادرشا طالل الدخان135111101363

1593معلم صفوزارة التربيةالال75.7520200معلم صفتربيةإجازة1997-07-08درعا12160057710فوزيهحوراء احمد الهميد135211101364

1511مدرسوزارة التربيةالال77.3420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-20درعا12160099183رحمهصفا خالد الغزاوي135311101365

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-03درعا12040035099هدىصفاء جمعه عائشه135411101366

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

وزارة الزراعة 1517مدرسوزارة التربيةالال71.6720160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-04-15درعا12030039934خديجهناديه اسماعيل حرب135511101367

واإلصالح الزراعي

1513مدرسوزارة التربية1229مدرس

1511مدرسوزارة التربيةالال87.8420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-04-20درعا12160048196مريمفاطمه موفق البشير135611101368

1547مدرسوزارة التربية1551مدرسوزارة التربيةالال62.4020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-07درعا12030044713خديجهمرام حسين االسعد135711101369

1552مدرسوزارة التربيةالال57.8420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-27درعا12060049535فاطمهصفاء عبدهللا الزعبي135811101370

1600معلم صفوزارة التربيةالال70.8420200معلم صفتربيةإجازة1996-05-29درعا12060026687هناءروال صفوان الصلخدي135911101371

1570مدرسوزارة التربيةالال56.5120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-27درعا12160178594نعيمهبثينه محمد الرفاعي136011101372

1517مدرسوزارة التربية1514مدرسوزارة التربيةالال57.9120210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1983-04-10درعا12020040791فاطمهانعام احمد المقداد136111101373

1593معلم صفوزارة التربيةالال61.6720210معلم صفتربيةإجازة1996-03-01درعا12160024130صبريهسجا ياسين السالمه136211101374

419دارسوزارة المالية423دارسوزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال75.7420200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-10درعا12010183983اسمىداليه ياسر بجبوج136311101375

وزارة االدارة المحلية 121عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائيةالال63.8020200إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1994-01-15درعا12100005173هيفاءرؤى جهاد السالم136411101376

والبيئة

7مهندس

1518مدرسوزارة التربيةالال69.8920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-11-16درعا12060026631امنههديل خميس الرواشده136511101377

1563مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربيةالال57.0320200شريعةشريعةإجازة1993-04-20درعا12160089073محاسنايمان مطاوع الشتار136611101378

127مدققوزارة الموارد المائية638اداري جامعيوزارة الصحة438دارسوزارة الماليةالال61.2320210حقوقحقوقإجازة1989-01-01درعا14050033945فوزيهدارين جاسم الجمعه136711101379

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال66.3720200معلم صفتربيةإجازة1998-02-06درعا12070011312فايزهمرح عوض قنبر136811101380

1519مدرسوزارة التربية1524مدرسوزارة التربية1521مدرسوزارة التربيةالال72.3420200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-07-10درعا12140005311غفرانايات نبيل العوض136911101381

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-06-03درعا12160034440فطومامل ابراهيم العلوش137011101382

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1594معلم صفوزارة التربيةالال66.7020180معلم صفتربيةإجازة1994-02-13درعا12130043201حمدهاسماء عبد الكريم العمار137111101383

1600معلم صفوزارة التربيةالال63.6820150معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12070037836نوالرشا سهيل العاسمي137211101384

1518مدرسوزارة التربيةالال69.2420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-08-17درعا12070071431هالهرانيا ياسر العاسمي137311101385

وزارة االقتصاد 435دارسوزارة الماليةالال80.9320200محاسبةاقتصادإجازة1998-07-03درعا12010051038هناديوجدان خالد االكراد137411101386

والتجارة الخارجية

مصرف سورية 106معاون رئيس شعبة

المركزي

1021دارس اقتصادي

وزارة الشؤون 436دارسوزارة المالية638اداري جامعيوزارة الصحةالال55.9920210حقوقحقوقإجازة1992-12-01درعا12100071762خضرهكفاء منفي حمد137511101387

االجتماعية والعمل

16معاون رئيس شعبة

1597معلم صفوزارة التربيةالال67.3720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-15درعا12040012107نجوىفاديه سعيد القبط137611101388

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية423دارسوزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال78.2720200محاسبةاقتصادإجازة1998-08-01درعا12010023479رضابميس ماهر زيديه137711101389

الحسابات

116

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.6620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-05درعا12070009523ميادهانوار حسن عوير137811101391

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1513مدرسوزارة التربيةالال67.5520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-07-26درعا12140028254فاديههناء يحيى الحمصي137911101392

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.6220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-09درعا12010036543حياهكوثر فؤاد القطيفان138011101393

والعمل

20معلم نظري

1593معلم صفوزارة التربيةالال64.9020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-08درعا12160013595فاطمهاسماء خليل ابو حويه138111101394

1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال63.7620180معلم صفتربيةإجازة1991-10-29درعا12070007741عائشهربال احميدي ابو حالوة138211101395

وزارة الشؤون االجتماعية الال61.8620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01درعا12160092939ريمهريم محمد الشتار138311101396

والعمل

20معلم نظري

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.4220200إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-01درعا12110050675ثروهمروه بهاء الدين الرفاعي138411101397

الزراعي

1232مرشد تربوي

1566مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربيةالال70.6420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-10درعا12100083649زهيهناديه حميد الزوكاني138511101398

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال64.1420190معلم صفتربيةإجازة1997-01-10درعا12140009307فايزهشمس عبد الفتاح الرحال138611101399

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال63.8220170معلم صفتربيةإجازة1994-01-15درعا12140009313فايزهفاطمه عبدالفتاح الرحال138711101400

1518مدرسوزارة التربيةالال70.1020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-03درعا12060001875مناربندر محمد القدسي138811101401

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-02درعا12060081244فاطمهنور محمد الصفدي138911101402

فيزياء<

1531مدرسوزارة التربية1532مدرسوزارة التربية1535مدرسوزارة التربيةالال76.9920210فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.7720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1989-11-19درعا12020079237سميحهريما نايف سعيد139011101403

الزراعي

1232مرشد تربوي

1596معلم صفوزارة التربيةالال70.5120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12020029700خديجهاحالم هاني سالم139111101404
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وزارة الزراعة 1547مدرسوزارة التربية1545مدرسوزارة التربيةالال60.4220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02درعا12170034905زبيدهعبيده مروان العمرا139211101405

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.0020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02درعا12100054203شتوىسناء خالد المحارب139311101406

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1594معلم صفوزارة التربيةالال71.1920200معلم صفتربيةإجازة1996-02-13درعا12130023494ايمانشيماء عبدهللا الحارون139411101407

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال59.4920210معلم صفتربيةإجازة1991-01-12درعا14020005778اسيمهفاطمه احمد الذيب139511101408

1593معلم صفوزارة التربيةالال76.2520210معلم صفتربيةإجازة1997-08-26درعا12180003364ميرزان حمزه الغصين139611101409

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.3320200معلم صفتربيةإجازة1997-08-22درعا12100036362اميرهدعاء حسن العليان139711101410

1524مدرسوزارة التربيةالال75.0420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-10درعا12110009836منصورهغفران زياد العوض139811101411

1599معلم صفوزارة التربيةالال66.7220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا12030003514سميرهزريفه حاتم حسين139911101412

1566مدرسوزارة التربية1567مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال63.4320120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-16درعا14050026997اسمههناء عدنان مفلح140011101413

1593معلم صفوزارة التربيةالال66.1720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05درعا12160016979منيرهمروى ناظم قريط140111101414

وزارة الشؤون االجتماعية الال65.0420143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-06-25درعا12020003405فلايرأحمد حسين الحمود140211101415

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائيةالال66.8520200حقوقحقوقإجازة1989-01-08درعا14050027423هناءرزان محمد حرفوش140311101416

الدراسات القانونية

124مدققوزارة الموارد المائية120مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية119

640اداري جامعيوزارة الصحة639اداري جامعيوزارة الصحة428دارسوزارة الماليةالال76.2320200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-15درعا12110041644حكمسهى محي الدين كعبور140411101417

1600معلم صفوزارة التربيةالال66.6520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02درعا12060037812خلودضحا محمد حريدين140511101418

وزارة الشؤون االجتماعية الال59.9220170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01درعا12040032729شيخهاسماء علي المفلح140611101419

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال66.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-09-07درعا12140037135رجاءنجاح عبد الرحيم الحريري140711101420

1511مدرسوزارة التربيةالال69.7320210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01درعا14040026518فاطمهعزيزه محمود الشيخ140811101421

1594معلم صفوزارة التربيةالال69.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-09درعا12130032743صيتهصفاء مصطفى عسكر140911101422

1600معلم صفوزارة التربيةالال71.7520190معلم صفتربيةإجازة1994-01-24درعا12060030806نجلهأريج محمد كيوان141011101423

1564مدرسوزارة التربيةالال63.1020190تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10درعا12020085281مريمحنان عقله الصعيدي141111101424

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.3320160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12140010028زكيهرهف حمدي جونه141211101425

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

مصرف سورية 430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.0220150محاسبةاقتصادإجازة1993-09-07درعا12140012700اسمهانجيهان محمد الجفال141311101426

المركزي

1021دارس اقتصادي

وزارة الشؤون االجتماعية نعمال65.0420170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20درعا14040076226فاطمهغيداء احمد المحمد141411101427

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1596معلم صفوزارة التربيةالال68.5020170معلم صفتربيةإجازة1994-06-25درعا12020006727داللباسمه فوزي الديات141511101428

1597معلم صفوزارة التربيةالال71.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-07-30درعا12040041840زهراتكال احمد ابو زلفه141611101429

1597معلم صفوزارة التربيةالال67.0420210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12040018805عدلهرنا احمد السموري141711101430

وزارة االدارة المحلية الال74.1220210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1988-09-06درعا12120032468حليمهدعاء ماجد بركات141811101431

والبيئة

122عامل دراسات وتنفيذوزارة الموارد المائية7مهندس

1558مدرسوزارة التربية1553مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربيةالال57.2220120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-22درعا10260014894سميعهريم محمود عبدهللا141911101432

1599معلم صفوزارة التربيةالال73.5420210معلم صفتربيةإجازة2000-04-05درعا12010089329زكيههبه محمد زريقات142011101433

1595معلم صفوزارة التربيةالال69.4420150معلم صفتربيةإجازة1994-01-03درعا12100030111هدىمنار جميل االبراهيم142111101434

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.6020190إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-06-04درعا12130008984ودادروان محمد عادل محاسنه142211101435

الزراعي

1232مرشد تربوي

1514مدرسوزارة التربيةالال78.2920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-06-02درعا12020071536سلوىثراء جمال فندي142311101436

1595معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال67.7420150معلم صفتربيةإجازة1990-08-01درعا12110018264شيخهوفاء محمد القراعزه142411101437

1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال59.1020180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-20درعا12030022807فوزيههبه جمعه ابو زايد142511101438

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية640اداري جامعيوزارة الصحة639اداري جامعيوزارة الصحةالال71.1320200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-01درعا12110029500اميرهرغد احمد بطحه142611101439

1599معلم صفوزارة التربيةالال75.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-06-16درعا12030036489يسرىاسماء علي داغر142711101440

1599معلم صفوزارة التربيةالال74.4920200معلم صفتربيةإجازة1998-03-04درعا12030012502خالديهمرح بدر الزعبي142811101441

1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال58.5820170تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01درعا12110044781يسرىماجده احمد بطحه142911101442

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.2220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-15درعا12070043463رابعهاماني فواز القطيفان143011101443

الزراعي

وزارة الزراعة 1227مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال65.5020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12010191245جميلهكنانه عبدهللا عياش143111101444

420دارسوزارة المالية419دارسوزارة المالية428دارسوزارة الماليةالال68.4120183محاسبةاقتصادإجازة1993-01-25درعا12110037005سميرهانس نعمان نعمان143211101445

1597معلم صفوزارة التربيةالال71.4220210معلم صفتربيةإجازة1995-01-25درعا12040018577نوالايمان زكريا البريدي143311101446

1518مدرسوزارة التربيةالال66.8620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-06-01درعا90120016854وردةاسراء محمد نزال143411101447

1518مدرسوزارة التربيةالال69.1720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01درعا12060026876خلودماجده محمد حريدين143511101448

426دارسوزارة الماليةالال69.5520140محاسبةاقتصادإجازة1990-07-21درعا12160136027امينهعمر محمود الفالح143611101449

1560مدرسوزارة التربيةالال61.2120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-06درعا12110045035فاطمهوالء احمد الخشارفة143711101450

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.0720200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-23درعا12060035865منىفاطمه عبد الرحيم ابو شنب143811101451

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

معاون رئيس شعبة وزارة الموارد المائية638اداري جامعيوزارة الصحةالال68.9620154حقوقحقوقإجازة1991-10-01درعا12040024582صبحيهعالء قاسم الخطاب143911101452

الدراسات القانونية

وزارة االقتصاد 119

والتجارة الخارجية

109مساعد إداري أول

سميره                                      144011101453

        يوسف الشوامره

وزارة االقتصاد والتجارة الال72.2320180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01درعا12120049993حميده

الخارجية

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية423دارسوزارة المالية106معاون رئيس شعبة

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال79.3620130معلم صفتربيةإجازة1992-01-02درعا12020092209نجاحروعه منير المقداد144111101454

1600معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال68.5820210معلم صفتربيةإجازة1999-11-09درعا12070032797مهاريم نديم الضماد144211101455

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال79.2920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12020101456زينبايمان سليمان الخليل144311101456

وزارة الزراعة واإلصالح الال77.5520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-13درعا12100033809فاطمهنها موسى الموسى العليان144411101457

الزراعي

1227مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال67.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-11-16درعا12070053420ماجدههديل كامل العاسمي144511101458

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.9920210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-01-01درعا12010078435منىسماح بسام القطيفان144611101459

الزراعي

1232مرشد تربوي

1593معلم صفوزارة التربيةالال68.6720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-10درعا12160009722عائشهياسمين بالل الهيمد144711101460

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.8820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01درعا12060021218تغريدتسنيم يوسف حريدين144811101461

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1552مدرسوزارة التربية1228مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.8320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-26درعا12120034163منصورهتيماء عبد الفتاح العماري144911101462

وزارة الزراعة واإلصالح الال72.5420110إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-08-22درعا12120034076منصورهاريج عبد الفتاح العماري145011101463

الزراعي

1232مرشد تربوي

1599معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال68.5420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01درعا12100015405يسرىندى عبد الكريم الحوشان145111101464

21مراسل رئيسيوزارة اإلعالمالال58.0620040صحافة ونشرإعالمإجازة1969-08-19درعا12020041021خديجهرضوان عبدهللا الراضي145211101465

1144فني مخبريوزارة الصحة1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال75.7420170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-08-15درعا12030027140صباحصفا مالك ابو عره145311101466

وزارة االدارة المحلية 128مدققوزارة الموارد المائيةالال60.1520180محاسبةاقتصادإجازة1987-05-26درعا90120001764هنداالء صالح ابو جعص145411101467

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

640اداري جامعيوزارة الصحة1

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.3720210معلم صفتربيةإجازة1976-02-01درعا12160052291فنديهتماضر فايز الكركي145511101468

وزارة االدارة المحلية 427دارسوزارة الماليةالال71.9320210محاسبةاقتصادإجازة1998-08-27درعا12020048167حنانعال زكريا الحمد145611101469

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

128مدققوزارة الموارد المائية1

وزارة الزراعة 1545مدرسوزارة التربيةالال60.5420090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-21درعا12160022075حنانوفا محمد العطرات145711101470

واإلصالح الزراعي

1546مدرسوزارة التربية1235مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةنعمال72.2520150معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12020017199نبيلهوالء غازي يوسف145811101471

1546مدرسوزارة التربيةالال63.5820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-25درعا12130015768عزيزهعصريه احمد الجباوي145911101472

1553مدرسوزارة التربيةالال56.0920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20درعا12180006477سعديهاحالم محمد الشريده146011101474

1568مدرسوزارة التربية1565مدرسوزارة التربيةالال59.5420210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-08درعا12040002028غازيهميساء محمد سعيد عزيزي146111101475

1596معلم صفوزارة التربيةالال71.2120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12020008264انتصارغيداء جمال التركماني146211101476

1599معلم صفوزارة التربيةالال66.0220180معلم صفتربيةإجازة1986-05-05درعا12030013459سعادامنه علي الغزاوي146311101477

1580مدرسوزارة التربية1583مدرسوزارة التربية1582مدرسوزارة التربيةالال61.6320090فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01درعا12160009151آمنهزبيده سلطان العلوه146411101478
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وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال68.1920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-25درعا12120031916فاديهمريم علي العبدهللا146511101479

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال65.4920200معلم صفتربيةإجازة1996-10-01درعا01030203662بشرىمريم احمد كوكجه146611101480

وزارة الشؤون 1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال72.3320180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12100011743هيامشذا عيسى الزعبي146711101481

االجتماعية والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة واإلصالح الال70.9320210إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-07-10درعا12010124601نزههمالك عدنان االصفر146811101482

الزراعي

1232مرشد تربوي

1594معلم صفوزارة التربيةالال73.8420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10درعا12160139470هيامبلقيس عبد القادر الرفاعي146911101483

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.4220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-21درعا12160119219بندرفاطمه عبد الحفيظ الشلبي147011101484

الزراعي

وزارة الشؤون 1234مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1599معلم صفوزارة التربيةالال62.1820210معلم صفتربيةإجازة1996-05-04درعا14050025466هيلهسندس بشير الدخان147111101485

وزارة الزراعة واإلصالح الال65.4320180إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-16درعا12010009682عائشهعذاري ماهر بجبوج147211101486

الزراعي

1232مرشد تربوي

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.5620210معلم صفتربيةإجازة1999-07-24درعا12120009202شفاءبتول علي الكسابره147311101487

1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1144فني مخبريوزارة الصحة1521مدرسوزارة التربيةالال68.8720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01درعا12120044284هاجرميسه محمد االحمد147411101488

1563مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربية1561مدرسوزارة التربيةالال69.6020110شريعةشريعةإجازة1984-11-07درعا12060051727اتحادرباب محمد الباقر147511101490

1552مدرسوزارة التربيةالال76.1420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-03درعا12010032704رضوهميساء رزق المسالمه147611101491

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال75.4620190معلم صفتربيةإجازة1997-05-06درعا90120017107بهيجة قنبوربوران ابراهيم فالحة147711101492

1549مدرسوزارة التربيةالال58.7720090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-05درعا12040014720سعادآالء حسن الجاعوني147811101493

وزارة الشؤون االجتماعية الال60.6720210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-26درعا14050072528رحابمحمد جاهد الفاعوري147911101494

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال62.1220210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12010065512نهاروان امين الحمادي148011101495

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال62.3820200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01درعا12110014086هيلةسندس اسماعيل الخبي148111101496

1514مدرسوزارة التربيةالال69.0020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-05-29درعا12010104388فاطمهسحر احمد محمد148211101497

1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال67.2920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01درعا12010058890نعمهحنين سعود الحمصي148311101498

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.4820190معلم صفتربيةإجازة1991-08-01درعا12100049162اسعافمروى محمد الحريري الشوالي148411101499

وزارة الشؤون االجتماعية الال69.5220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-18درعا12060023230منصورهاسماء خالد كيوان148511101500

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال63.9120170معلم صفتربيةإجازة1978-04-03درعا12020059486سوريهنهاد عبد الحكيم الزعبي148611101501

وزارة االقتصاد 429معاون رئيس شعبةوزارة المالية1021دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.1720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-03-08درعا12010053841منىاسراء بسام القطيفان148711101502

والتجارة الخارجية

106معاون رئيس شعبة

1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال66.3720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02درعا12030045398صبحيهاخالص حسين المسلماني148811101503

430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة المالية128مدققوزارة الموارد المائيةالال72.3120200محاسبةاقتصادإجازة1998-02-19درعا12020098067بسمهباسمه علي المقداد148911101504

1594معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال63.4620170معلم صفتربيةإجازة1994-04-13درعا12110044681اسمهانبشار اكرم المذيب149011101505

1593معلم صفوزارة التربيةالال72.8620190معلم صفتربيةإجازة1997-04-17درعا12170000157آمنهاسماء عبد الحكيم كرمان149111101506

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.1620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-25درعا12160019452مريممنال ابراهيم المطرود149211101507

الزراعي

1234مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.0420210معلم صفتربيةإجازة1995-02-08درعا12120032283اميرهمرح محمد القاسم149311101508

1598معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةنعمال59.3520210معلم صفتربيةإجازة1994-09-18درعا12140027396جهينهفردوس عصام الحمصي149411101509

وزارة الزراعة واإلصالح الال64.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01درعا90120016565يسرىحسن فاروق خفاجة149511101510

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1595معلم صفوزارة التربيةالال70.1420210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12120028546صباحمريم ابراهيم الدرعان الحسين149611101511

1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال56.3320100تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-10درعا12070048190بدريهايمان سالم الجاحد149711101512

431معاون رئيس شعبةوزارة المالية438دارسوزارة المالية434دارسوزارة الماليةالال64.16202010حقوقحقوقإجازة1985-10-01درعا04150002964نديمهمرهف عادل عبود149811101513

1511مدرسوزارة التربية1512مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربيةالال68.5020110رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-04-16درعا12110027306شهيرهيمامه سمير الندى149911101514

1595معلم صفوزارة التربيةالال69.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-08-21درعا12100007093تمامعامره شاكر الحريري150011101515

426دارسوزارة الماليةالال76.8420210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-30درعا12160156380كفاحتيماء عبد الكريم ابو حويه150111101516

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.3420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-02-26درعا90010235597خديجةاالء علي اسعد150211101517

الزراعي

1232مرشد تربوي

640اداري جامعيوزارة الصحة639اداري جامعيوزارة الصحة428دارسوزارة الماليةالال56.7820082محاسبةاقتصادإجازة1979-10-07درعا12110010972رشدهوليد احمد ابو ركبه150311101518

1562مدرسوزارة التربيةالال56.5320100شريعةشريعةإجازة1971-01-25درعا12140038239زينهامنه احمد القادري150411101519

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.4420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-02-25درعا12010069099فتحيهآالء هايل العوده150511101520

الزراعي

1232مرشد تربوي

1567مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال56.7620180تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12060020642سناءسماح جمال الزعبي150611101521

وزارة الزراعة 1511مدرسوزارة التربيةالال75.7120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-10-06درعا12160038201عايشهحسبان فارس ابو حوى150711101523

واإلصالح الزراعي

1512مدرسوزارة التربية1236مدرس

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.0620210معلم صفتربيةإجازة1998-05-23درعا12100041020سميرهايه حسين العليان150811101524

1567مدرسوزارة التربية1564مدرسوزارة التربيةالال58.0420098تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-20درعا12020102245شكريةموفق سعيد الزعبي150911101525

مصرف سورية 437دارسوزارة الماليةالال71.2020180محاسبةاقتصادإجازة1991-06-22درعا90120011557سميهضحى محمود ابو زرد151011101526

المركزي

435دارسوزارة المالية1021دارس اقتصادي

وزارة الشؤون االجتماعية الال70.6420210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-10درعا12020038322عائشهأزهار محمود المقداد151111101527

والعمل

22أخصائي اجتماعي

وزارة التجارة الداخلية الال74.0520160مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-03-10درعا12010210792نهلهالما احمد ابازيد151211101528

وحماية المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 1010مدقق نفقات

وحماية المستهلك

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية1011مدقق مواد

1595معلم صفوزارة التربيةالال65.2620190معلم صفتربيةإجازة1996-04-03درعا14050029396فهميهرغد غازي النمر151311101529

1550مدرسوزارة التربيةالال60.3820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-01درعا12110063921خولهمالك جمال القرفان151411101530

1598معلم صفوزارة التربيةالال64.5720160معلم صفتربيةإجازة1993-09-13درعا12110015684يسرىاسماء حسن المسلم151511101531

1548مدرسوزارة التربيةالال66.6220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01درعا12020060710فداءآرام بسام الرفاعي151611101532

128مدققوزارة الموارد المائية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.2420160محاسبةاقتصادإجازة1993-04-17درعا12020055523ماجدهاالء محمود االحمد151711101533

وزارة الشؤون االجتماعية الال58.0020150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-09درعا14030063737تركيهفاطمه يوسف القعيري151811101534

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

وزارة الزراعة 1512مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربيةالال73.5020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-02-01درعا12160031873آمنهصفا عبد الغفار الدلول151911101535

واإلصالح الزراعي

1236مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية الال63.5220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-15درعا12060035784جميلهميسر عدنان ابو شنب152011101536

والعمل

1147باحث اجتماعيوزارة الصحة22أخصائي اجتماعي

1526مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحةالال73.3120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-20درعا12070033763سميهوالء محمد العاسمي152111101537

516معاون رئيس كتابوزارة العدل418دارسوزارة المالية128معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.0820210حقوقحقوقإجازة1981-08-28درعا12110004589هاالفراس عدنان العودة هللا152211101538

706رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال59.0720120إعالمإعالمإجازة1980-05-31درعا12060013511يسرىمعن عناد المعاني152311101539

1517مدرسوزارة التربيةالال78.8920190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01درعا12030036030آياتتبارك رزق حجيج152411101540

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-03درعا14050048819حلوهبراءه موسى ابراهيم152511101541

كيمياء<

1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال69.3720200كيمياء تطبيقية

وزارة الشؤون االجتماعية الال66.3220170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-01درعا12110002941سوريةوئام عبداللطيف الجهماني152611101542

والعمل

22أخصائي اجتماعي

1594معلم صفوزارة التربيةالال73.0420210معلم صفتربيةإجازة1998-05-24درعا12130002614جميلهورود طالب الجباوي152711101543

1600معلم صفوزارة التربيةالال62.5020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12070022194نوالرهف غازي قطليش152811101544

1559مدرسوزارة التربية1560مدرسوزارة التربيةالال60.6620193لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-31درعا90120014994زهرعالء محمد المصري152911101545

وزارة التجارة الداخلية 128مدققوزارة الموارد المائيةالال76.2320200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-15درعا12010002152عائشهلينا فايز العبود153011101546

وحماية المستهلك

429معاون رئيس شعبةوزارة المالية1011مدقق مواد

1576مدرسوزارة التربيةالال61.9620190جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-26درعا12010003981سلطيهرهام احمد النواصره153111101547

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.7520210معلم صفتربيةإجازة1996-06-28درعا12160089873انعامهال علي العتمه153211101548

1550مدرسوزارة التربية1552مدرسوزارة التربية1549مدرسوزارة التربيةالال59.4620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-03درعا14060035019فوزيهريا محمد فندي153311101549

1593معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال62.1820210معلم صفتربيةإجازة1994-05-21درعا12100061400حناناالء لؤي العبدهللا153411101550
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وزارة الزراعة واإلصالح الال59.7720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-30درعا12120010158نعيمهاسراء محمد خير الخيرات153511101551

الزراعي

1232مرشد تربوي

1598معلم صفوزارة التربيةالال66.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110012837فاطمهياسمين علي العمارين153611101552

1598معلم صفوزارة التربيةالال68.6020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110031801سالمهديان تيسير السويداني153711101553

638اداري جامعيوزارة الصحة124مدققوزارة الموارد المائية128معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.8920200حقوقحقوقإجازة1995-01-25درعا12060032691عائشهآالء عبد المهدي الحشيش153811101554

تأهيل <-علوم اإلدارةإجازة1990-09-13درعا12020106899ناديهرائد محمد الزعبي153911101555

وتخصص في اإلدارة

تأهيل وتخصص في 

اإلدارة

66محلل إداري ثانيوزارة التنمية اإلداريةالال70.1320140

1567مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربيةالال64.1820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-01درعا12140003384فضانورا محمود الفرحان154011101556

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال68.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-15درعا12140020436زبيدهسجود علي الزعبي154111101557

1551مدرسوزارة التربيةالال62.8820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-25درعا12030012088عزيزهايات طه المسلماني154211101558

1600معلم صفوزارة التربيةالال67.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-03درعا12070004862انصاف الشحاداتريم محمد الشحادات154311101559

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.2120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-31درعا12010099787امينهوالء عدنان الغوثاني154411101560

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال60.3220184معلم صفتربيةإجازة1992-05-06درعا12010137769زهراحمد فاروق الرفاعي154511101561

440معاون رئيس قسموزارة المالية430معاون رئيس شعبةوزارة المالية429معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.2420210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-05درعا12030026930وصاللميس محمد الحاج علي154611101562

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال61.9820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12140006455انتخاباشجان انور السرحان154711101563

وزارة الزراعة واإلصالح الال61.6620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12070057040انتصارنور ابراهيم الحريري154811101564

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

1545مدرسوزارة التربية1547مدرسوزارة التربيةالال61.9420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01درعا12100069135غازيهنوال هزاع خلف154911101565

1594معلم صفوزارة التربيةالال61.6320210معلم صفتربيةإجازة1994-03-16درعا12160104515وهيبهمريم غازي الحسن155011101566

1519مدرسوزارة التربية1144فني مخبريوزارة الصحة1119محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال67.9120210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1994-09-20درعا12160042999رحابايمان محمد نجيب الرفاعي155111101567

وزارة الزراعة واإلصالح الال55.9020002شريعةشريعةإجازة1973-07-28درعا12020101269عائشهعلي فارس المقداد155211101568

الزراعي

1563مدرسوزارة التربية1562مدرسوزارة التربية1226مدرس

1598معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربيةالال68.8620210معلم صفتربيةإجازة1994-03-10درعا12040022143خولهنسرين اكرم حامد155311101569

هندسة ميكانيكية إجازة1973-01-06درعا12160026944فاطمهمحمد ممدوح السعدي155411101570

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االدارة المحلية الال63.5020200تصميم وإنتاج

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 4مهندس دراسات

والبيئة

6مهندس صيانة

1593معلم صفوزارة التربيةالال70.4720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-02درعا12160017278فاطمهلجينه موسى العاشور155511101571

1575مدرسوزارة التربية1576مدرسوزارة التربيةالال58.6520200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01درعا12030013071ميثاقسميه ياسر الموسى155611101572

1600معلم صفوزارة التربيةالال75.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-05-23درعا12060054472كلثومرهف محمد المنزل155711101573

1600معلم صفوزارة التربية1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال73.1920210معلم صفتربيةإجازة1995-02-09درعا12110054777نجوىمجدولين اسماعيل الشولي155811101574

1598معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال65.2520150معلم صفتربيةإجازة1991-01-01درعا12010138664فاطمههديل إبراهيم المحاميد155911101575

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.8420170إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-02-01درعا12010210060غصونمروج محمد المحاميد156011101576

الزراعي

1232مرشد تربوي

1598معلم صفوزارة التربيةالال64.1520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-23درعا12150017436كفاحسلسبيل زكريا الحايك156111101577

1598معلم صفوزارة التربيةالال66.2520210معلم صفتربيةإجازة1998-05-06درعا12110013213ماريادعاء بسام العقيل156211101578

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.9420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-09درعا12010011988نعمهرشا فؤاد المسالمه156311101579

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال63.0020210معلم صفتربيةإجازة1996-06-20درعا12040010273امتيازنور محمد سعيد الزامل156411101580

1600معلم صفوزارة التربية1597معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال64.0820190معلم صفتربيةإجازة1995-01-15درعا12040008099مريمعال محمود النزال156511101581

1600معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال66.1720210معلم صفتربيةإجازة1998-02-24درعا12110043060زاد الخيرريم احمد بطحه156611101582

1598معلم صفوزارة التربيةالال65.6120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-28درعا12110058200جيهانروان يحيى المسلم156711101583

1595معلم صفوزارة التربيةالال72.6320210معلم صفتربيةإجازة1999-06-10درعا12140037888منىراما محمد الحمصي156811101584

وزارة االقتصاد 432معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.3220210حقوقحقوقإجازة1984-11-22درعا12120020049ودادلينا عبد المولى الحريري156911101585

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 1022دارس قانوني

االجتماعية والعمل

16معاون رئيس شعبة

وزارة االقتصاد والتجارة الال60.3720174حقوقحقوقإجازة1990-06-15درعا12160141720حمديهمحمد مصطفى العتمه157011101586

الخارجية

وزارة االقتصاد 1022دارس قانوني

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 1023محلل بيئة عمل

والتجارة الخارجية

1024محلل بيئة عمل

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-09-26درعا12070021347املشفاء عبد الرحيم ابو جيش157111101587

1552مدرسوزارة التربيةالال66.2720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01درعا90120019016تغريدغزالة علي ابو شلة157211101588

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-11-12درعا90010250197نجودحال موفق حسن157311101589

كيمياء<

1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال73.1420210كيمياء تطبيقية

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال78.8620210معلم صفتربيةإجازة1998-07-20درعا12020002523زينب المقدادديما محمود المصطفى157411101590

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال59.8020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12140021880قطنهزهراء عيسى السالمه157511101591

1598معلم صفوزارة التربيةالال67.7920210معلم صفتربيةإجازة1997-06-03درعا12110067163رحمهماريا محمود الزعبي157611101592

1597معلم صفوزارة التربيةالال65.8220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-02درعا12040040449رمزيهحنان نواف ابو الكاس157711101593

1597معلم صفوزارة التربيةالال65.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12040035630شريفهرانيه حافظ الحسين157811101594

1594معلم صفوزارة التربيةالال64.9120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-17درعا12160111512داللفاطمه محسن الوادي157911101595

1595معلم صفوزارة التربيةالال67.4220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12140013784نعايماسماء حسن ابو نامير158011101596

1519مدرسوزارة التربيةالال70.6620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-01-10درعا12170044965سلوىفاطمه محمد النعمات158111101597

وزارة الزراعة واإلصالح الال59.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20درعا12110041444ناديالما محمد عاطف السويداني158211101598

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس

وزارة الزراعة 120مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية128معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.3320130دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-09-15درعا12160007013نعامهمحمد مرعي الحسن الجبر158311101599

واإلصالح الزراعي

491معاون رئيس شعبة

1596معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال73.2120180معلم صفتربيةإجازة1994-01-02درعا12020092888نزيههشادي ميالد العيد158411101600

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-04-08درعا90010247205هناءحنان محمد نايف158511101601

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال74.6720210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1230مدرس

واإلصالح الزراعي

1237مدرس

مصرف سورية 640اداري جامعيوزارة الصحةالال72.9320190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-15درعا12070002155زهرهفاطمه احمد الشرع158611101602

المركزي

639اداري جامعيوزارة الصحة1021دارس اقتصادي

1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال58.9520150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-15درعا12060037822صباحدعاء نبيل الخليل158711101603

1548مدرسوزارة التربيةالال60.5820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01درعا12020016898ايمانمريم احمد المقداد158811101604

1587مدرسوزارة التربيةالال65.6020200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-01-30درعا12020063832فيزهغيداء خالد ذيب158911101605

1593معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال66.9320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-23درعا12140026326وهيبهرنيم عيد الغزاوي159011101606

1595معلم صفوزارة التربيةالال68.8420180معلم صفتربيةإجازة1996-04-05درعا12120021256تركيهساجده محمد التركماني159111101607

1560مدرسوزارة التربية1559مدرسوزارة التربية1555مدرسوزارة التربيةالال65.5920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-22درعا12070048048مهااالء ابراهيم الحريري159211101608

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال74.0820210معلم صفتربيةإجازة1998-05-20درعا12030035142فاطمهمرام معتز الحريري159311101609

1560مدرسوزارة التربيةالال61.9220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-12درعا12070004868هدىرهف طالل الشحادات159411101610

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.6820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-05درعا12060039310عيدهنجوى احمد البديوي159511101611

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

معاون رئيس شعبة تدقيق وزارة الموارد المائيةالال69.9020180محاسبةاقتصادإجازة1994-01-31درعا12010010552بهجهنور محمد اديب البرماوي159611101612

النفقات وااليرادات

وزارة االقتصاد 118

والتجارة الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية

41معاون رئيس شعبةوزارة التربية108

1516مدرسوزارة التربية1511مدرسوزارة التربية1512مدرسوزارة التربيةالال61.3920108رياضياترياضيات<-العلومإجازة1983-03-04درعا12160104480فنديهأنس فوزي قنبس159711101613

1593معلم صفوزارة التربيةالال60.5920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-05درعا12170011300فاطمهغاده منير الناصر159811101614

وزارة االدارة المحلية الال53.9320050هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1981-02-02درعا12020045758خديجهبراءة عمر الدوس159911101615

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 8مهندس

والبيئة

2مهندس تخطيط

1598معلم صفوزارة التربيةالال79.3120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110029704نعمهياسمين احمد الريابي160011101616

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.1520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-05درعا12160101419سمردعاء سمير الكنعان160111101617

الزراعي

1234مدرس

هندسة ميكانيكية إجازة1997-01-17درعا12120048763فوزيهدعاء شحاده الحريري160211101618

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االدارة المحلية 712رئيس شعبةوزارة الدفاعالال70.6420210طاقة

والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 3مهندس دراسات

وحماية المستهلك

161مهتدس كهرباء

1565مدرسوزارة التربية1566مدرسوزارة التربية1568مدرسوزارة التربيةالال63.3620150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-30درعا12110052824هندرشا عدنان العمارين160311101619

1595معلم صفوزارة التربيةالال73.1920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12140008090بهاءلبنى محمد الحمود160411101620

1593معلم صفوزارة التربيةالال62.0920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-02درعا12140011432داللهبا محمد الصفدي160511101621

1600معلم صفوزارة التربيةالال69.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30درعا12060031267منصورهآالء فايز الغزاوي160611101622
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-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-08-10درعا12130026782نورهحنان خليل ادريس160711101623

كيمياء<

وزارة الزراعة 1120كيميائيوزارة الموارد المائيةالال65.3020210كيمياء تطبيقية

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1237مدرس

واإلصالح الزراعي

1230مدرس

706رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال70.3220200إعالمإعالمإجازة1985-01-20درعا12010045022صباحربا عبده الحسين160811101624

638اداري جامعيوزارة الصحة127مدققوزارة الموارد المائية124مدققوزارة الموارد المائيةالال59.1520170حقوقحقوقإجازة1991-05-10درعا12010075704غادهنور فايز الحمدان160911101625

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.2320160إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-01درعا12070041855نهالوفاء محمود النصيرات161011101626

الزراعي

1232مرشد تربوي

1598معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال69.8020180معلم صفتربيةإجازة1990-01-03درعا12140030428حميدههيام حسني الغزالي161111101627

1600معلم صفوزارة التربيةالال73.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-22درعا12060030492نداسلوى منذر المستريحي161211101628

1597معلم صفوزارة التربيةالال68.9220210معلم صفتربيةإجازة1997-01-31درعا12040022503مريمزينب محمد المحمد161311101629

1595معلم صفوزارة التربيةالال62.6720190معلم صفتربيةإجازة1995-02-07درعا12100026893مفيدهسندس عبد الكريم الخالد161411101630

1515مدرسوزارة التربية1516مدرسوزارة التربية1518مدرسوزارة التربيةالال72.5620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01درعا12060039430فاطمهآثار فايز البديوي161511101631

1598معلم صفوزارة التربيةالال65.0820210معلم صفتربيةإجازة1999-10-30درعا12110045837ميسونبشرى انور شرف161611101632

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال63.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-07-23درعا12070040568نهلهمريم محمد الحريري161711101633

1598معلم صفوزارة التربيةالال72.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12110009646ابتساممي محمد العوده هللا161811101634

وزارة الزراعة واإلصالح الال69.0820200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-01درعا12020096203صفيهمروه منيف مصطفى161911101635

الزراعي

1232مرشد تربوي

1147باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.3820160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-27درعا12070026631املمجدلين علي الحريري162011101636

1520مدرسوزارة التربيةالال67.5420210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-07-20درعا12160113830نهادسعاد قاسم الناصر162111101637

1562مدرسوزارة التربيةالال60.8319970شريعةشريعةإجازة1973-03-07درعا12030045288امنهالهام عبد الرحيم ابو حصيني162211101638

1594معلم صفوزارة التربيةالال71.7020210معلم صفتربيةإجازة1998-09-20درعا12130013607سهيرروان جمال الجباوي162311101639

1593معلم صفوزارة التربيةالال63.1320210معلم صفتربيةإجازة1997-05-01درعا12170045155املسحر محمد المحسن النعمات162411101640

1576مدرسوزارة التربية1577مدرسوزارة التربيةالال62.8820080جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-04درعا12060029016حمدهوفاء ادريس السرحان162511101641

1595معلم صفوزارة التربيةالال60.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15درعا12140008403وزيرهعبير عبدو الجبر162611101642

638اداري جامعيوزارة الصحة432معاون رئيس شعبةوزارة المالية1022دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال63.2520180حقوقحقوقإجازة1983-10-02درعا12030008979فاطمهفريده محمد حسن162711101643

وزارة الشؤون االجتماعية الال62.8720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-01درعا12010056589نوالميس ناصر القطيفان162811101644

والعمل

وزارة الزراعة 20معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1228مدرس

وزارة الشؤون 434دارسوزارة المالية516معاون رئيس كتابوزارة العدلالال67.8920124حقوقحقوقإجازة1991-01-01درعا12010152457فاطمهفادي محمد المصري162911101645

االجتماعية والعمل

17مفتش عمل صناعي

وزارة االقتصاد 128معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال58.6120153حقوقحقوقإجازة1978-05-04درعا12140033770حليمهمناف علي الغزالي163011101646

والتجارة الخارجية

وزارة الزراعة 107معاون رئيس شعبة

واإلصالح الزراعي

491معاون رئيس شعبة

1600معلم صفوزارة التربيةالال64.7520160معلم صفتربيةإجازة1991-07-22درعا12070051807حياةماجده مشعل النصيرات163111101647

1600معلم صفوزارة التربيةالال59.7320210معلم صفتربيةإجازة1979-01-01درعا12060020482غزالهازدهار عبدالرحمن الزوباني163211101648

1595معلم صفوزارة التربيةالال64.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01درعا12100079827كوكبزينب صالح عايد163311101649

معاون رئيس شعبة تدقيق وزارة الموارد المائيةالال69.9420180مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-08-25درعا12110001339بيداءضحى محمد رشيد الجهماني163411101650

النفقات وااليرادات

وزارة التجارة الداخلية 118

وحماية المستهلك

442معاون رئيس قسموزارة المالية1011مدقق مواد

وزارة الزراعة واإلصالح الال66.9420210إرشاد نفسيتربيةإجازة1988-01-25درعا05020104330خديجهبسمه علي نداف163511101651

الزراعي

1232مرشد تربوي

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال64.8420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12160017201ايهمنار محمود االحمد163611101652

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال71.6720210معلم صفتربيةإجازة1999-06-10درعا12160082186جليلهبشرى عدنان الرفاعي163711101653

1594معلم صفوزارة التربية1593معلم صفوزارة التربيةالال64.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01درعا12160026148مريمنارمان خالد السعدي163811101654

1594معلم صفوزارة التربية1598معلم صفوزارة التربيةالال65.0120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12110039586هاجررهف قاسم الصوعه163911101655

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال67.2720210معلم صفتربيةإجازة1998-04-12درعا14050065846رانيامروه علي الفاعوري164011101656

1600معلم صفوزارة التربية1599معلم صفوزارة التربيةالال67.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-01-31درعا12010076253نورماضحى ممتاز المصري164111101657

1599معلم صفوزارة التربيةالال73.3120210معلم صفتربيةإجازة1999-08-17درعا12030061444نوررهام حمزه الشبالق164211101658

640اداري جامعيوزارة الصحة128مدققوزارة الموارد المائية439دارسوزارة الماليةالال70.6020170محاسبةاقتصادإجازة1994-04-25درعا12010005383منىردينه فاروق المسالمه164311101659

438دارسوزارة المالية436دارسوزارة المالية516معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.4520154حقوقحقوقإجازة1991-01-08درعا12160144316حناننور الدين فؤاد العتمه164411101660

مصرف سورية 426دارسوزارة الماليةالال67.3920140محاسبةاقتصادإجازة1990-01-01درعا12160136051عائشهوائل علي الفالح164511101661

المركزي

705رئيس الشعبة الماليةوزارة الدفاع1021دارس اقتصادي

1513مدرسوزارة التربيةالال76.1920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-27درعا12100046748تمامرهف سعيد الحريري164611101662

-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-01-01درعا12120023706سعيدهفاطمه محمد نديم العدوي164711101663

كيمياء<

وزارة الزراعة واإلصالح الال67.3220210كيمياء تطبيقية

الزراعي

1120كيميائيوزارة الموارد المائية1230مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال58.2920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-15درعا12020072119وضحهطارق خالد الزعبي164811101664

الزراعي

وزارة الزراعة 1234مدرس

واإلصالح الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

19معلم نظري

1599معلم صفوزارة التربية1596معلم صفوزارة التربيةالال61.1920190معلم صفتربيةإجازة1993-09-25درعا12020001017منىضحى ماهر ابراهيم164911101665

438دارسوزارة المالية436دارسوزارة المالية638اداري جامعيوزارة الصحةالال55.9620200حقوقحقوقإجازة1964-01-12درعا06010402229فاطمهدالل علي ياغي165011101666

وزارة االدارة المحلية 128مدققوزارة الموارد المائيةالال73.2120180محاسبةاقتصادإجازة1995-01-25درعا12010001694عفافاماني اسماعيل المسالمة165111101667

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

الموازنة المستقلة

428دارسوزارة المالية1

وزارة الشؤون االجتماعية الال64.7320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-10درعا90120005086خديجةسمير عوض صالح165211101668

والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1227مدرس

1559مدرسوزارة التربية1554مدرسوزارة التربية1553مدرسوزارة التربيةالال60.0120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-28درعا12160188226خديجهنور الهدى محمود اللباد165311101669

1551مدرسوزارة التربية1548مدرسوزارة التربيةالال55.4820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20درعا12020092088امينههيا علي المشاكل165411101670

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربية1595معلم صفوزارة التربيةالال72.1520160معلم صفتربيةإجازة1994-05-01درعا12140034631ثورهسمر ابراهيم الغزالي165511101671

1599معلم صفوزارة التربية1600معلم صفوزارة التربيةالال64.1720150معلم صفتربيةإجازة1992-03-01درعا14050069068هيلهحنان محمد االحمد165611101672

وزارة الزراعة 1518مدرسوزارة التربية1517مدرسوزارة التربيةالال84.6320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-07-16درعا12010061398غفراننور تركي الجوابرة165711101673

واإلصالح الزراعي

1229مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح الال62.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01درعا12140010690اسماءانوار تيسير الفاعوري165811101674

الزراعي

وزارة الشؤون 1227مدرس

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 19معلم نظري

واإلصالح الزراعي

1234مدرس
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