
الجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةأخوة شهداءذوي شهداءخدمة عسكريةتاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العامنوع المؤهل العلميتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي
المسمى 

الوظيفي
رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقة

الال74.1620190علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1987-01-01دمشق12100020404هندفاطمه غسان فارس101100001
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
21فني مكافحة حيوية

العلوم التطبيقيةإجازة1997-04-20دمشق10090058371جهيده احمدحال حسين احمد201100002
التغذية الكهربائية 

للمنشأت الصناعية والمدن
46مدرسوزارة الصناعةالال75.8620190

64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةنعمال65.5620200دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-01-29دمشق06100017345رغداءعلي ثابت علي301100003
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال69.6920162التمريضالتمريضإجازة1994-01-01دمشق05150066580سميرهمحمد هاشم ابو حسين401100004
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة293ممرض

28ممرضوزارة الصحةالال70.3020183التمريضالتمريضإجازة1994-01-01دمشق05050063469رابعهيوسف علي الخطيب501100005
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال83.7820160إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-08-20دمشق10160064948هدى محمدخلود مصطفى مراد601100006
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
14محلل بياناتوزارة الثقافة69دارسوزارة المالية227محلل اداري

الال59.0020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-03دمشق04010487996عبيرساندرا عيسى الشعبان701100007
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
20مترجموزارة التنمية اإلدارية8مترجم

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم481مساعد اداري أولوزارة العدلالال70.8020210حقوقحقوقإجازة2000-01-01دمشق07010165586أسوممديحة سامر عبود801100008
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
209معاون رئيس شعبة

الال60.5520190رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-04دمشق10160065088رويده مرادنورا احمد مراد901100009
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال58.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-15دمشق05160034380زاهيه درويشغيداء يونس وسوف1001100010
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

الال57.7320150رياض أطفالتربيةإجازة1974-12-03دمشق05050004309حنان كيالنيعزه محمد طارق الشريف1101100011
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال74.7020210رياض أطفالتربيةإجازة1995-01-04دمشق06090103640كوسرعبير سهيل حميدوش1201100012
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال61.6720190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دمشق04220001634رجاء العيسىسماح غسان نمره1301100013

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال64.4620150رياض أطفالتربيةإجازة1992-08-12دمشق05010822356فدوىسلوى كامل اليونس1401100014
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال71.9520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-27دمشق01010178298اسعافنسرين رجاء بغدادي1501100015
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية215

الال60.7920190إرشاد نفسيتربيةإجازة1993-08-21دمشق14030086412عيده العبد هللاريم محمود الطايع1601100016
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل32مرشد نفسيوزارة الصحة42مرشد تربوي

وزارة النقل18مترجموزارة االتصاالت والتقانةالال60.7020140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-16دمشق04010631250ندى العليرنيم نوفل االبراهيم1701100017
مساعد إداري 

أول
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية38

الال66.3920180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-02-27دمشق10220020094نديمه اسماعيلبتول شعبان داؤد1801100018
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء20

1901100019
سالف عبد الرحيم 

خلوصي
نعمال75.0020190مناهج وطرائق تدريستربيةدبلوم1990-02-17دمشق02090042845ليلى

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة4دارسوزارة الماليةالال61.5420193محاسبةاقتصادإجازة1991-09-12دمشق06010037657اميرهيوسف زكريا كروم2001100020

1مساعد إداري أولمجلس الوزراء9دارسمجلس الوزراء10دارسمجلس الوزراءالال60.6020140محاسبةاقتصادإجازة1979-11-05دمشق01010082664منى الشاميرنده محمد عزام عنبري2101100021

14منظم بياناتوزارة الصحة1003دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال74.5620140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-02دمشق10170007990منى النحاسراما رياض ليوس2201100022
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1000دارس

الال57.1420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01دمشق05150026867فدوى حمودرزان رائق االسكندر2301100023
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء9مترجم

مجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراءالال61.8720185دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-04-16دمشق10010097293رابحةابراهيم جميل مصطفى2401100024
مساعد إداري 

أول
13

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.5720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-22دمشق06010318551غادهريم داود محمد2501100025
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال58.4320140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دمشق01010041707باسمه سقالرولدا محمد رياض الحلبي2601100026
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية2مترجم

68مراقبوزارة الماليةالال58.7920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05دمشق05070002299الماس العبد هللاانغام نسيم قباقلي2701100027
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
32محرروزارة اإلعالم46مترجم

الال74.6020210محاسبةاقتصادإجازة1996-03-11دمشق01010155414صباحصفاء محمدسعيد الشعار2801100028
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الدائنين
14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة21

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجور
9

وزارة االتصاالت والتقانة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال88.6620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-20دمشق09010232761نوال مشوطشهامه غسان العلوان2901100029
مساعد إداري 

أول
67

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال73.0020180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-07دمشق01040267638ناديا االمامعال عبد الرحمن الحموي3001100030
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال70.0220200رياض أطفالتربيةدبلوم1994-01-30دمشق05170003329مغيره عونيارا سليمان ادريس3101100031
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-06حمص04220001666شوقا االبراهيملينا محي الدين النمره3201100032
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال64.1120180علم نفستربيةإجازة1994-06-02دمشق05190022932سعاد منصورلميس محمد منصور3301100033
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

الال62.7520098دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-01دمشق10230024129هدى االسكندرحسن علي أحمد3401100034
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

الال58.1120123حقوقحقوقإجازة1985-09-05دمشق04020076744رتيبةاحمد سعيد ابراهيم3501100035
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة المالية9

معاون رئيس 

شعبة
481مساعد اداري أولوزارة العدل93

الال61.2420163حقوقحقوقإجازة1990-10-15دمشق03110072262سهامباسل رزق هللا كسيري3601100036
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
وزارة العدل3مساعد قانوني

مساعد اداري 

أول
9دارسوزارة المالية481

الال73.5720200التمريضالتمريضإجازة1998-09-30الالذقية06020080216املفاطمة بالل درويش3701100037
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة المالية39معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.3520190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-15دمشق01030195780سوزان خواجكيهيارا محمد المكمل3801100038
معاون رئيس 

شعبة
36معاون رئيس شعبةوزارة المالية41

وزارة التربية1معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال70.1520110حقوقحقوقإجازة1987-01-14القنيطرة14050003539ناديه النهارمحمود منيزل النهار3901100039
معاون رئيس 

شعبة
13معاون رئيس شعبةوزارة التربية3

نعمال58.2020140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-20دمشق06120018674حسيبه محمودوسام سليمان عبود4001100040
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء20مترجموزارة التنمية اإلدارية5مترجم

66قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانة46باحثوزارة الموارد المائية35دارسوزارة الموارد المائيةالال72.2520200جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1996-04-13دمشق09010117879صباح بكرابتهال وليد كرجوسلي4101100041

52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.0220200حقوقحقوقإجازة1985-01-01دمشق01030176342جوزفينشيرين سهيل جبيل4201100042
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
10دارس قانونيوزارة الصحة277

األولى:دمشق        الفئة:محافظة
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

الال69.3920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-26دمشق01020187523املدعاء زياد دياب4301100043
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

الال69.6320150مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1992-09-08دمشق14010035963عائشهكنده محمود العوض4401100044
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

11دارسمجلس الوزراءالال60.0020163حقوقحقوقإجازة1989-01-24الالذقية06010190637فايزهاسماعيل محمد سرحيل4501100045
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
100معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مراقب

إجازة1992-02-23دمشق03180052997نائلهزهريه بشار طيفور4601100047
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8كيميائيوزارة الصحة24كيميائيوزارة الصحةالال69.2020180كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
2معاون رئيس شعبة

الال67.9920200حقوقحقوقإجازة1996-09-19الالذقية06110013635فلك محمدريم احمد محمد4701100048
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
220معاون رئيس شعبة

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
209معاون رئيس شعبة

4801100049
هدى صالح الحسين 

الجباره
الال68.4320210رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-03دمشق09120110026سليمه الموسى

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

46باحثوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال65.3520200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-07-30الالذقية06100053740فيروز صبحروان أحمد عمار4901100050

الال59.0820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-06ريف دمشق12170031022خوله منصورمها ياسين يوسف5001100051
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراءالال58.7220080حقوقحقوقإجازة1985-09-02دمشق01020145550ميساءمروه عبد الرزاق الجبه5101100052
مساعد إداري 

أول
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء12

الال70.8320190اقتصاداقتصادإجازة1992-07-10طرطوس10230004573كوكب مظلومجهينه بشار ابراهيم5201100053
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24باحث

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة239

الال62.0120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02حمص04120098866اكتمال السلومعهد يوسف سارين5301100054
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.3020200محاسبةاقتصادإجازة1993-01-10دمشق01010411736الماايناس زياد الحلبي5401100055
مساعد إداري 

أول
10دارسمجلس الوزراء3

64مراقبوزارة الماليةالال65.5120211حقوقحقوقإجازة1998-08-22طرطوس10040000669نواظر مسعوداحمد علي محمد5501100056
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

13مساعد إداري أولمجلس الوزراء9

12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال60.6920070صحافة ونشرإعالمإجازة1975-08-15دير الزور09010200756لطفيه العبوشرنا محمدرشيد عبوش5601100058

الال71.4220170إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-07-27ريف دمشق03250013318رحاب الرفاعيامنه ممدوح حموده5701100059
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1009منسق أعمال

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1001مطور تنظيمي

الال55.0019940لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-04-07ريف دمشق03080032513عليا الخطيبسعده محمد الباشا5801100060
وزارة الخارجية 

والمغتربين
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء68مراقبوزارة المالية1مترجم

5901100061
وعد محمد عماد الدين 

الخطيب
وزارة المالية15مساعد إداري أولوزارة الماليةالال69.9520200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01ريف دمشق03140024503فاديه الشيخه

مصنف 

مراسالت 

ادارية

79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة18

إجازة1996-01-01حماه05070043635روعه ندافعبير محمد نداف6001100062
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال68.0320210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1058مدرسوزارة التربية34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة297فيزيائي

مجلس الوزراء14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال56.5420060لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-15القنيطرة14010000822سناء دغوظوفاء نجدة رمضان6101100063
مساعد إداري 

أول
17مترجممجلس الوزراء15

الال66.3120110رياض أطفالتربيةإجازة1989-05-27دمشق06110027758فوزهأيمان علي محمد6201100064
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

481مساعد اداري أولوزارة العدلالال65.4520190حقوقحقوقإجازة1997-01-05الالذقية06090120109عندليب الجالدهال نبيل بدور6301100065
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

92معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

وزارة االتصاالت والتقانة6مدقق ماليوزارة األوقافالال71.2220190محاسبةاقتصادإجازة1996-08-09ريف دمشق03120056798نائله ضاهرميساء ناصر داوود6401100066
معاون رئيس 

شعبة
35معاون رئيس شعبةوزارة المالية41

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال58.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-12الالذقية05100063827عزيزه محفوضلمى كامل سقر6501100067
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال62.8020062إعالمإعالمإجازة1981-01-01الالذقية06020041870جميلهبشار مطيع غاليه6601100068
معد مواد 

إعالمية
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة57

10مساعد إداري أولوزارة الثقافة1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال60.3720110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-16الالذقية06090033152نعيمهعال محمد حسن6701100069

50محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.2520190مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-02القنيطرة14040037288فاطمه العقلهنور الهدى مرعي حسين6801100070
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
16رئيس شعبة إدارية

9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال58.2920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-19الالذقية06110056108منىرزان أحمد محرز6901100071
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

إجازة1995-05-27حماه05150040804الهامرهام احمد خضور7001100072

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.0620210ميكاترونيك

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال55.7920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-09القنيطرة14030054831منى العقلةسندس موسى الكريدي7101100073
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

إجازة1997-03-06الالذقية06100049401مجيده الطويرايمان علي ابو علوش7201100074
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1054مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال71.9120190كيمياء تطبيقية

الال70.9320190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-03-22ريف دمشق03090040234ميساءاليعقوبنهله محمد احسان عثمان7301100075
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
وزارة المالية11

معاون رئيس 

شعبة
96معاون رئيس شعبةوزارة المالية23

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال70.0120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-05-06درعا12020019401ثريا المقدادمرح يوسف المقداد7401100076

17مطور تنظيميوزارة المالية16محلل إداريوزارة الماليةالال68.0420174إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-11-20حماه05130024773بسمااحمد محمد العكش7501100078
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

الال71.1620180بساتينهندسة زراعيةإجازة1996-01-29الالذقية06020030058عنايا ريانغم غالب عيسى7601100079
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
20مهندس زراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني تخطيط 

استثماري
33

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
38فني نخيل

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال64.6620210دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-12-07ريف دمشق03020053118ايمانعال حامد العاصي7701100080
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1006محلل بيئة عمل

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال61.1020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-19حماه05030040349هيفاء الحمدانإناس ميهوب حمدان7801100081

وزارة النقل1076معلم صفوزارة التربيةالال60.3020170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01إدلب05020149240حكمية زيدانمروة محمود الخالد7901100082
مشرف 

شؤون تعليمية
1075معلم صفوزارة التربية26

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال78.0520210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة2000-01-01دمشق01010437885أمل صيداويمرح هاني نقار8001100083
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

وزارة الصناعة16محرروزارة الكهرباءالال60.7520160إعالمإعالمإجازة1986-01-20حماه05070014704ظافرةرشا زهير زينو8101100084

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة25

الال72.0120190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-07-15طرطوس10110024160تماسيل عيسىايناس علي عيسى8201100085
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

24معاون رئيس شعبةوزارة المالية12

الال69.8320200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1995-09-25دمشق01010107139خلود زيناتيشذا محمد أيمن المنجد8301100086
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة التنمية اإلدارية285منظم قواعد بيانات

مطّور تنظيمي 

ثان
16مدخل بيانات إحصائيةوزارة التنمية اإلدارية12
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الال65.2120190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-01-26ريف دمشق03090006203فطوم يحيىمحاسن خليل درويش8401100087
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

النعم65.3320210معلم صفتربيةإجازة1998-11-22دمشق04080007822منىغنوى علي عبود8501100088
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
1078معلم صفوزارة التربية283

الال78.0720110إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10220003455غزوه دبرهالما أحمد ونوس8601100089
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
23مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانة10مبسط إجراءات

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال69.1720160إعالمإعالمإجازة1985-10-01القنيطرة14060000327مريم ذيبحنان ادريس الذيبان8701100090
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال61.2420160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01درعا12140013740ميساءحنين بسام الديري8801100091
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

68مراقبوزارة الماليةالال63.2020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10ريف دمشق03140028276وصال التازريم محمد عوض8901100092
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
30مشرف تنسيقوزارة النقل7مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال71.1520200صحافة ونشرإعالمإجازة1998-01-10حمص04070029231حوريهراما هشام العموري9001100093
معد مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء57

وزارة الدفاع14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال58.0820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-22الالذقية06020023822سلمهسوالف حبيب صقر9101100094
مدرس لغة 

انكليزية
31

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت والتقانة40معاون رئيس شعبةوزارة الماليةنعمال70.6620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-06-25حماه05100057980خدوجلبنى حمدان عليشه9201100095
معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

1077مدرسوزارة التربيةالال62.1920190معلم صفتربيةإجازة1997-06-10درعا12020096531منىمي عبد الحكيم الصمادي9301100096

1077مدرسوزارة التربيةالال62.5220210معلم صفتربيةإجازة1997-08-13ريف دمشق03180082787جميلهغدير خالد عبد العزيز9401100097

1003محرروزارة اإلعالمالال63.8220210قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1996-05-07دمشق01010374183حنان طهساره ايمن توتونجي9501100098
وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال61.0720163لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-28حماه05190024283ساميلهجعفر مخلوف مخلوف9601100099
معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية3

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.2020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-04دير الزور09120084592راجحه العليثريا سالمه الحماده9701100100
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1074مدرسوزارة التربية215

الال58.1020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01إدلب07220093703سميرةبديعة حسن الحسين9801100101
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة الثقافة1001مدرس

مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الكهرباء24محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال69.0020210حقوقحقوقإجازة1996-02-10ريف دمشق03030029728نعمتسالم علي التلي9901100102
مساعد إداري 

أول
41

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
22مساعد اداري اول

اقتصادإجازة1987-01-01دمشق01020247823مهامرفت احمد خليفه10001100103
إدارة مشروعات 

متوسطة وصغيرة
الال67.4920210

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1000دارس

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال59.5920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12160179215انصاف القبالنليليان سمير القبالن10101100104
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

إجازة1995-01-01دمشق01020318075الهامرهام محي الدين الحته10201100105
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1057مدرسوزارة التربيةالال69.9920190فيزياء

إجازة1998-10-09طرطوس10240020662صفاء حيدريزن رجب مخلوف10301100106

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال79.1720210هندسة إلكترونية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
38مشرف شبكات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة32فني صيانة

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم85دارسوزارة المالية37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.1920210حقوقحقوقإجازة1999-08-07دمشق06050033223انتصاررقيه حسام حامض10401100107

الال70.4120180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-08-05القنيطرة14050017072زهره الصالحغاده فواز الرفدي10501100108
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
مصرف سورية المركزي1001مدقق مواد

دارس 

اقتصادي
1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1009

1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال64.7920210معلم صفتربيةإجازة1997-09-23دمشق03160019851رانيا بازار أوغليألين محمد علوش10601100109

الال72.4520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-13حماه05150058461رجاء عبوددعاء ظريف سليمان10701100110
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.2220090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01دمشق01020287759ميادهسونيا عبد الحميد زعويط10801100111
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الصحة26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال60.5820110علم نفستربيةإجازة1985-02-05حماه05190028749رديفه احمدباسمه وجيه علي10901100112
مرشد  

اجتماعي
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

إجازة1994-05-10الالذقية06010298897كوثروئام محمد سليمان11001100113
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.5620190كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
298كيميائي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة
49مدرسوزارة الصناعة1

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.5620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-01-01دمشق01030332336سميحه الحبشفلك خالد حبيب11101100114
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7مدقق لغوي

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال73.0920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-17القنيطرة14050016389سناء عوادايناس محمد الهزاع11201100115
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7مدقق لغوي

الال65.2620210تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1997-01-01الالذقية06190014181محاسنحنين هيثم الحاصود11301100116
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال76.0020182قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةدكتوراه1985-01-19الالذقية06110033592رمزهعامر محي الدين محمد11401100118
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

17مدققوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةنعمال68.9420170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-05-16حماه05150047660منتهىنيرمين كمال ابراهيم11501100119

1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال63.7020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-15حماه05030041915سميرة يوسفديمة محمد اليوسف11601100120

الال61.2420113مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1985-02-18ريف دمشق03280052301صباح حيدرخالد محمود ابو زيد11701100121
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

وزارة الموارد المائية64مراقبوزارة الماليةالال57.9920160حقوقحقوقإجازة1994-01-25درعا12100001369فاتن عبد هللاايفا خليل عبد هللا11801100122
مساعد اداري 

أول
1

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال67.4620190رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-04حماه05050174368فاديهساره ابراهيم سليمان11901100124
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-03ريف دمشق03100003162شهله بيطارإخالص محمد بيطار12001100125
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال65.2620110

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

وزارة المالية96معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.1520130مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-06-19درعا12110054530وفيقةاسماء حمدي أبو خشريف12101100126
معاون رئيس 

شعبة
46معاون رئيس شعبةوزارة المالية49

12201100127
هاديه فواز االخرس 

الجنادي
الال72.7520200علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1998-01-01درعا12110033183فيحاء

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
21فني مكافحة حيوية

الال62.4620210معلم صفتربيةإجازة1993-03-18دير الزور09030011105خوله السليماننور تايه الحمادة12301100128
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
64مشرف نهاريوزارة الدفاع1077مدرسوزارة التربية291مساعد إداري أول

الال68.4420210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1999-04-17دمشق01010447834ميرفتلجين عدنان بيضون12401100129
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

وزارة التنمية اإلدارية18محلل إداري ثانوزارة التنمية اإلداريةنعمال69.9020190علوم الحاسوبعلوم الحاسوب<-العلومإجازة1995-05-10الالذقية06120010626حلوه عبودضحى احمد محمد12501100130
محلل إداري 

ثان
27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة17

1070مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال58.1920110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-28دمشق01010137328ربيعه موزهنعمه أنور معروف12601100131

85دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال61.1320190حقوقحقوقإجازة1996-07-11دمشق01030189616حنانعمر مأمون بركه12701100132

الال57.1520120علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-23السويداء03320004934تحيا كيوانربا سالم نادر12801100133
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة النقل41معاون رئيس شعبة

مساعد إداري 

أول
39مساعد إداري أولوزارة النقل40

الال72.6620210رياض أطفالتربيةإجازة1988-01-01الالذقية06100001069سميرهتغريد حسن عز الدين12901100134
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

وزارة المالية1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال60.2320200حقوقحقوقإجازة1995-01-01القنيطرة14040053687رغداء قدورهبا حسام الدين الحسين13001100135
معاون رئيس 

شعبة
93

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
9مساعد إداري أول

إجازة1992-01-01دير الزور09010059956ابتسام اليوسفحنان خالد جاسم13101100136
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعة51مدرسوزارة الصناعةالال74.6520150كيمياء بحته

معاون رئيس 

شعبة 

الصناعات الال 

عضوية

وزارة الصناعة18
معاون رئيس شعبة 

المشتقات النفطية
17

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال57.9920160شريعةشريعةإجازة1988-05-29دير الزور09050013487فضيلة االحمدمروه صالح المعجون13201100137
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة السياحة1003محلل أسعاروزارة السياحةالال68.9520210محاسبةاقتصادإجازة1997-02-15السويداء13100008912هدى البسيطزياد شوقي البسيط13301100138
مدقق بدالت 

االستمالك
1018

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال57.0820210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دمشق01040296088أماني علو االجرباية محمد باسم البغدادي13401100139
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

إجازة1999-01-01طرطوس10160088314اميمهفرح علي درويش13501100140
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال69.7420210كيمياء

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال72.6220190هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1996-06-11دمشق01030411105هنادي بعلسارة بهاء الدين الديراني13601100141
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال74.7720170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-10دمشق01040379278هدى الساغرجيروال ماجد البغدادي13701100142
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

32محرروزارة اإلعالم17مترجممجلس الوزراء16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.6520120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-03طرطوس10010014705نجاة سليمانسراب نظير علي13801100143

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال72.4320164شريعةشريعةإجازة1992-08-14ريف دمشق03160014722كريمةفادي احمد سعد سعد13901100144
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال63.0620098لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1981-10-24طرطوس10230022529مفيده احمدهاني حسن محفوض14001100145
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية243

الال71.3520180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-08-25دمشق01010726220روعه حسنناصر بسام ناصر14101100146
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
69دارسوزارة المالية8مراقب

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال64.5620200شريعةشريعةإجازة1976-04-13دمشق01030192563سهامايمان عبد الكريم شميس14201100148
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال64.8220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-12حماه05010744711منيره االسماعيلجمانه احمد السليمان14301100149
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الكهرباء25مساعد اداري اول

مساعد اداري 

اول
42محلل إداريوزارة النقل1

الال57.6820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-16الالذقية06120003988نظيرة يعقوبأمل سميع اسماعيل14401100150
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
67مترجم لغاتوزارة الدفاع215معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال65.5820124إعالمإعالمإجازة1989-08-10الالذقية06210008791شفيقهاحمد مزيد حمود14501100151
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم11دارسمجلس الوزراء64مراقبوزارة الماليةالال60.5820153حقوقحقوقإجازة1988-05-12الالذقية06050005154فلايررواد فيصل سليطين14601100152

14701100153
وفاء سليم رفعت ابو 

سمره
وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال61.6020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-11-22دمشق01020111699اسمت

مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم7

الال75.2120160مخبرعلوم صحيةإجازة1993-08-07حماه05150051467سالم العليهال مالك علي14801100154
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
303فيزيائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1065مخبري

1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال58.0020140إعالمإعالمإجازة1987-03-08طرطوس10160004416فاطمه شحرورمايا غسان حماده14901100155

الال62.2520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-04القنيطرة14010019217نجاة سطاسيزن بشار خوراي15001100156
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
8مترجم

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
38

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-12حمص04070037009سحر شبلخمنار مصطفى الهزاع15101100157
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.4220084مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1984-04-02ريف دمشق03060017116نافلهعالء حمد المحمود15201100158
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال64.7420170معلم صفتربيةإجازة1994-09-10دمشق90010207127فلاير عليروان هايل مزعل15301100159

إجازة1976-12-20طرطوس10160090342ناديا محفوضرولى احمد محمد15401100160
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعة49مدرسوزارة الصناعة1054مدرسوزارة التربيةالال56.0020060كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
18

وزارة العدل487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.0520200حقوقحقوقإجازة1996-01-01ريف دمشق03130015216عائشه عثمانلؤا حسن عثمان15501100161
مساعد اداري 

أول
9دارسوزارة المالية482

الال83.2620150إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-01-01دمشق01010126744رجاءسوسن موفق قرطومه15601100162
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
3مطور تنظيمي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
4مبسط إجراءات

15701100163
مريم داوود احبش 

المسعود
1021مدرسوزارة السياحةالال63.4220120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05دير الزور09130125135قطنه المسعود

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1008مدرس

إجازة1996-01-01طرطوس10280006561نهيدانور علي غانم15801100164
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1059مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال70.7420200فيزياء

الال65.2720183علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-08-03دمشق01040285976فاطمةمحمد عمر زياد الحلبي15901100165
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

28ممرضوزارة الصحةالال73.7020130التمريضالتمريضإجازة1991-01-01دمشق09140075354هنوده الكردوشافتراز احمد الرحال16001100166
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعنعمال79.2120190رياض أطفالتربيةإجازة1992-05-07ريف دمشق03100020739سلوى يوسففاطمه فواز عثمان16101100168

65مراقبوزارة الماليةالال62.8920183حقوقحقوقإجازة1993-03-01الالذقية06110023928جميلهحمزه علي شعبان16201100169
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال57.9320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-10-12ريف دمشق03110068628عربيه العبارامال محمد صريم16301100170
معاون رئيس 

شعبة
38مساعد إداري أولوزارة النقل3

الال72.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-07-20حماه05190032822سميره حمدانوعد سمير حمدان16401100171
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1049مدرسوزارة التربية286مساعد اداري أول

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال71.8220190مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-12-10القنيطرة14030064096مريم النادرهاجر علي العقال16501100172
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المصرفية

42
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية
12

19محررمجلس الوزراء1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.8020190عالقات عامةإعالمإجازة1997-01-15طرطوس10090084250مرياسيلفا علي سيبور16601100173

الال60.2020190قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1990-07-27طرطوس10010032168اميرا عرفهشذا محمود خليل16701100175
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

الال68.6920200اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1991-06-18حماه05100054806غاده سلطانحيدر سليمان محفوض16801100176
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
27

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي

8دارسوزارة المالية10دارسمجلس الوزراءالال70.7720130محاسبةاقتصادإجازة1989-01-03دمشق01020100337ندىاالء محمد مصباح حمزه16901100177
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

االحصاء والتأهيل
36

وزارة الصناعة10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال82.0020160صحافة ونشرإعالمإجازة1995-03-25دمشق01010779625سحر سارهبشرى ابراهيم سماره17001100178

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

16محرروزارة الكهرباء25

75مدرس روسيوزارة الدفاع1069مدرسوزارة التربية1067مدرسوزارة التربيةالال66.9020200لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-08درعا12100058958هيلهورود غسان عرفات17101100179
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة11محرر رئيسيوزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال63.0020120إعالم إلكترونيإعالمإجازة1983-01-02الالذقية06090022631مريمسنال ابراهيم الخضر17201100180

الال67.3320180رياض أطفالتربيةإجازة1993-04-07دير الزور09120033714ناديا مذبوحدياال عبدالصمد الحسين17301100181
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال54.3020170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-28دمشق01020149451لينالما غسان تاجي17401100182
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

79دارسوزارة المالية87دارسوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال72.2820182محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01ريف دمشق03060023100هند االحمدمحسن صادق احمد17501100183

وزارة الصناعةالال79.1020190إعالمإعالمإجازة1995-08-28الالذقية06200003237فدوى غصنرهف طالل غصن17601100184
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
25

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
15متابع اعالميوزارة الكهرباء290

الال76.2420180معلم صفتربيةإجازة1988-07-20إدلب07110028903رجاءمنى محمد القداح17701100185
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
1077مدرسوزارة التربية26

1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال60.1420180معلم صفتربيةإجازة1994-04-05السويداء13120012862أميمهداليا منير غرز الدين17801100186

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال78.3220090إعالمإعالمإجازة1987-07-16الالذقية06100022445اميرهعفراء اديب القصاب17901100187
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

اقتصادإجازة1986-01-20دمشق01030195935روضهامل محمد امين نايفه18001100188
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
مجلس الوزراء6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال71.1020210

مساعد إداري 

أول
2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء3

الال61.2520200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-09-11دمشق01040184063وحيدههنادي شعبان موسى18101100189
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

64مراقبوزارة الماليةالال60.3020210حقوقحقوقإجازة1996-01-05دمشق01040038730مريممحمد فايز فروخ18201100190
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
14رئيس شعبة إدارية

10دارس قانونيوزارة الصحة481مساعد اداري أولوزارة العدلالال65.6120160حقوقحقوقإجازة1996-01-01دمشق01020305804زبيدةفاطمة عدنان المال18301100191
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

46باحثوزارة الموارد المائية35دارسوزارة الموارد المائية66قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال70.5120163جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01حماه05130023021وفيقهجعفر تركي اسكندر18401100192

مجلس الوزراء16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.0820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-05دمشق01040143911ميساءنور محمد شوقي عقيل18501100193
مساعد إداري 

أول
15

الال62.6820150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-03دمشق01010535314عبير ملصأسماء نبيل النحالوي18601100194
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1074مدرسوزارة التربية7مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.6720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-17دمشق01030067419حسناءالهام خليل جبري تبريزي18701100195

50محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة62مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة61محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال72.4820100إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-02-11دمشق01020105714سميرا ايوبيرنا فاروق نقاشيه18801100196

الال58.2019950لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-08-01دمشق01020147844بديعه العقادرغد احمد العقاد18901100197
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مجلس الوزراء217معاون رئيس شعبة

مساعد إداري 

أول
15

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

86دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.3820201دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-30دمشق06090139456ميساءعلي احمد معال19001100198

1000صحفيوزارة الصناعة15متابع اعالميوزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال66.3020086إعالمإعالمإجازة1985-08-08ريف دمشق03340007973سلمىعبد الرحمن كمال فرج19101100199

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمنعمال59.6720100إعالمإعالمإجازة1985-03-23الالذقية06100070458الهامبيداء عدنان باشا19201100200
محرر مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء1000

الال61.7720070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-01دمشق01010343567مريمريم محمد عماد بازرباشي19301100201
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء9مترجم

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال57.2720182لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-20حمص04220054820ليلىيازد محمد صبح19401100202
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

الال69.6320183الميكاترونكسالعلوم التطبيقيةإجازة1995-06-23حمص04140030551هياممجد عز الدين حيدر19501100203
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
265معاون رئيس شعبة

وزارة الكهرباء13مطور تنظيميوزارة الصناعةالال71.0420120إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01حماه05100061761جمانه صالححال عبد الكريم عيسى19601100204
مساعد إداري 

أول
1مساعد اداري اولوزارة الكهرباء14

64مراقبوزارة الماليةالال63.5020172حقوقحقوقإجازة1993-09-22الالذقية06110034299جهيده احمدمحمد قصي ناصر19701100205
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا
46

وزارة المالية3دارسوزارة الماليةالال61.4220135محاسبةاقتصادإجازة1984-10-16طرطوس10160033191سناء ونوسثائر جمال مخيبر19801100206
معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل91

الال70.9920200التمريضالتمريضإجازة1994-07-14طرطوس10160116444روسيا عليخوله سلمان سليمان19901100207
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة المالية6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال56.5320130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-27الالذقية06020016868لينا غديرراميا وفيق غدير20001100208
معاون رئيس 

شعبة
1074مدرسوزارة التربية94

الال62.0020190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1993-01-28دمشق10220042132سمربراءه علي حمدان20101100209
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

1043مدرسوزارة التربية1040مدرسوزارة التربية1041مدرسوزارة التربيةالال65.0620181تربية رياضيةتربيةدبلوم1996-01-01حماه05170022950سميرهعهد حسين شدود20201100210

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال57.5320163حقوقحقوقإجازة1992-01-27طرطوس10090042075رجاءاحمد عدنان هرمز20301100211
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال67.2820173محاسبةاقتصادإجازة1992-01-01الالذقية06110049955ثمر جحجاحعلي نزار عبود20401100212
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
وزارة المالية166

معاون رئيس 

شعبة
98

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

الال57.1420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دمشق01010892852أليسدميانة سمير فكري ناجي20501100213
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
244

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال72.9820183محاسبةاقتصادإجازة1992-01-01الالذقية06040040926هناء قاسمحيدر كريم ابو علي20601100214
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
48

إجازة1997-01-17طرطوس10280010895ثروه اسعدسلمى نزار احمد20701100215
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال71.2220190كيمياء حيوية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
298كيميائي

إجازة1997-11-04ريف دمشق03250034959رسميه العايديمروه خليل الحو20801100216
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال74.8220200فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1055مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية297فيزيائي

64مشرف نهاريوزارة الدفاعنعمال65.6920190رياض أطفالتربيةإجازة1996-06-27دير الزور09050063691هيام العيدايات احمد الحمد20901100217
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل7

4مخبريوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحةالال66.6020200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1992-05-10طرطوس10150009429سميرة محمودمنار أحمد ميهوب21001100218

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال63.4220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05حماه05150046761رجاءسالي هيثم عباس21101100219
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7مدقق لغوي

الال69.1820180إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1996-04-27الالذقية06040037160هاالعبير جمال نعيسه21201100220
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
وزارة الصناعة57

مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

الال60.9820200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1998-02-22طرطوس10220018235ابتغاء اسعدأماني فارس ادريس21301100221
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

8مهندس صيانةوزارة األوقاف42رئيس شعبة االمتحاناتوزارة الصناعةالال76.2020210تقانيات حاسوبالعلوم التطبيقيةإجازة2000-01-01حماه05150089445اعتدال شاميهيحيى سعد تامر21401100222
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
263مهندس

إجازة1999-01-10حماه05180030968أحالم حمدرنين رئيف سليمان21501100223
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال79.2420200كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24كيميائيوزارة الصحة6مخبريوزارة الصحة1معاون رئيس شعبة

12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.0020200صحافة ونشرإعالمإجازة1997-01-01حمص04010190038ايفا معروفلما هيثم السح21601100224

10دارسمجلس الوزراء73دارسوزارة المالية40معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.5520060محاسبةاقتصادإجازة1982-08-03حماه05010100607سوسودجى وارد الزيدان21701100225

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.8320200معلم صفتربيةإجازة1996-09-09حماه05100053729موزه داؤودنور عماد سويد21801100226
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وزارة االتصاالت والتقانة6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال69.3120190إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-06-02الالذقية06150005086عفاف ناصرسمر سامر دخول21901100227
مساعد إداري 

أول
8منشئ رئيسيوزارة اإلعالم38

65مراقبوزارة الماليةالال61.6920210حقوقحقوقإجازة1997-01-25حماه05150093771سناء االحمدعمار منهل مصطفى22001100228
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

84دارسوزارة المالية9

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال63.1320172علم نفستربيةإجازة1993-01-01القنيطرة14030073387تعيبهمحمد خير عواد محمود22101100229
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع73مشرفة ليليةوزارة الدفاعالال64.8820210مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1997-01-02حماه05180027746نهاد جعفرثراء مشهور عنقا22201100230

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال66.0420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-25دمشق01020035092ملكمحمد سعيد رأفت المازري22301100231
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

9مهندس شبكاتوزارة األوقافالال79.2520210تقانات اتصاالتالعلوم التطبيقيةإجازة1984-09-14دمشق01020125137ملكهاني هيثم معتوق22401100232

إجازة1994-01-08طرطوس10150009447غادهعامر علي ميهوب22501100233

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال67.5020183تصميم وإنتاج
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

دراسات 

وتصميم 

الميكانيكي

52

وزارة المالية19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال62.8520155حقوقحقوقإجازة1992-06-21طرطوس10240016160وفاءمحمد محمود سعيد22601100234
معاون رئيس 

شعبة
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية52

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال65.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-20القنيطرة14060003044حسن المنظورياكرام خالد المعيش22701100235
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

وزارة اإلعالم37مساعد إداري أولوزارة اإلعالمالال67.0020175حقوقحقوقإجازة1990-10-01الالذقية06200044112وقاءاسماعيل فيصل احمد22801100236
مساعد إداري 

أول
9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم36

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال60.5020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01ريف دمشق03360021226امل سلوملبنا حسن الناصيف22901100237
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1074مدرسوزارة التربية46مترجم

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال66.5620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-05القنيطرة14040049334نبيهه ديبليليا شحاده حمدان23001100238
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة المالية1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.8820220مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-10-17دمشق01010625752زينبصفا وليد العجلوني23101100239
معاون رئيس 

شعبة
23

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات

وزارة الدفاع23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.2020200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-20القنيطرة14030029417مها العبد هللارهف جمال العبد هللا23201100240
امين قاعات 

ومخابر
6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية34

70دارسوزارة المالية66مراقبوزارة المالية23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.0020210محاسبةاقتصادإجازة1981-11-23دمشق06100019381منىلين محمود ديوب23301100241

الال61.2720170حقوقحقوقإجازة1995-01-01دمشق01020116358رؤفهرهف وليد وهبي23401100242
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
4مطور تنظيميوزارة األوقاف81دارسوزارة المالية9

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال61.0020210رياض أطفالتربيةإجازة1981-08-20القنيطرة14060022801نوره عوادخوله محمد حسين23501100243
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

3مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحة23مخبري فنيوزارة الصحةالال75.1220160علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-05-02الرقة11010063967هدله الحمادهأمين محمد أمين الحسن23601100244

الال89.0020190حقوقحقوقدكتوراه1991-03-04دمشق01030156077رندهدانيه مشهور زباد23701100245
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
271مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء207

فنون جميلةإجازة1996-01-10دمشق01030104059عبير النحاسبتول محمد مازن حماده23801100246
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
11مدرس معاونوزارة الثقافةالال72.0620210

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال66.9120200معلم صفتربيةإجازة1992-01-06دير الزور09050019445روضه الفتحيهيا عصام العمر23901100247

مصرف سورية المركزي1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.5120190مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-07-31دمشق01010373298عبير االغوانيدانيه ياسر مهرات24001100248
دارس 

اقتصادي
1001محلل أداءوزارة االتصاالت والتقانة1003

85دارسوزارة الماليةنعمال61.9920190دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-09-10الالذقية06120030175سهام رياعلي نبيل عيسى24101100249
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء50

85دارسوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال71.4320165دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-02-13السويداء13100028634نجاح الملحمكمال فهد الجبر24201100250
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

الال64.8020190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-01-01دمشق03360019556قمر راضيآالء محمدصياح راضي24301100251
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

الال68.0320173التمريضالتمريضإجازة1993-04-19حماه05150083055انصافاحمد علي علي24401100252
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال64.7020190إعالمإعالمإجازة1996-01-01دمشق01020289625سمر حيدررهام فراس بالطه24501100253
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال63.8920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-02دمشق90010270911مهانرمين سمير محمود24601100254
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال61.0020200تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1997-01-01الالذقية06090138155سهامزينه بديع علي24701100255

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال64.6720200معلم صفتربيةإجازة1993-01-15ريف دمشق03280017342خديجه الرفاعيفطوم حيدر حيدر24801100256

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال58.5020180علم نفستربيةإجازة1995-05-01دمشق01020290597أملرهف هيثم زريقي24901100257
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال56.5420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10الالذقية10110009799اميره لميامرح عز الدين ابراهيم25001100258

478محلل اداريوزارة العدلالال63.2320190دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-08-10الالذقية06120006104سهام رياعال نبيل عيسى25101100260
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
100معاون رئيس شعبةوزارة المالية50

وزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال60.5120190إعالمإعالمإجازة1991-08-10حلب02210005521فاطمة رنوفردوس علي رنو25201100261
مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

11مدرس معاونوزارة الثقافةالال73.0920200تصويرفنون جميلةإجازة1994-09-20الالذقية06010032497كنده ابو قاسميارا صالح قبيلي25301100262

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمنعمال59.5920200لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-01حلب02410002199اسمه الخلفرويده عبد العبد25401100263
مدرس لغة 

فارسية
33

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال67.0020060إعالمإعالمإجازة1985-01-01دمشق01040188967منىرامه محمد بشار الشويكي25501100264
محرر مواد 

إعالمية
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000

11مدرس معاونوزارة الثقافةالال64.6020180تصميم داخليفنون جميلةإجازة1993-10-01دمشق03260010547فائده نصرالرا عمار الحاج علي25601100265

الال73.0020150علوم سياسيةعلوم سياسيةماجستير1987-01-01دمشق12160002003فوزه عتمهمحمد زين العابدين عتمه25701100266
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
58مطّور تنظيمي أّولوزارة التنمية اإلدارية13

إجازة1995-02-08طرطوس10110019107داللرغد نبيه هدبه25801100267
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال73.0620210كيمياء بحته

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
24كيميائيوزارة الصحة298كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
309فني مخبري

الال68.5920100رياض أطفالتربيةإجازة1985-11-10دمشق01030217567فاطمهخوله عدنان السيد احمد25901100268
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1004محرروزارة اإلعالمالال58.8620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-01-27دمشق01020040336مودهايمان محمود الحموي26001100269

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال59.5820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-08الالذقية06020057345حوى بشانيميساء زهير خدام26101100270

الال64.0020183علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-10-13طرطوس10270011662وفاء الخطيبحازم هيثم محمود26201100271
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة المالية3دارسوزارة الماليةالال71.2020190محاسبةاقتصادإجازة1996-09-10طرطوس10150003644انعام حمدانمريم غازي سالمه26301100272
معاون رئيس 

شعبة
40معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة48

الال65.3320140مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-09-01حماه05100062178حميدهحال علي عبد هللا26401100273
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

1021مدرسوزارة السياحة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال69.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-07حمص04150026137عليا خزاميحال احمد ابراهيم26501100275
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال61.4020040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-11ريف دمشق03030000872انعام جالدأميره حسن ابوطاره26601100276
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

70 من 6صفحة  11:53:37 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دمشق        الفئة:محافظة

فنون جميلةإجازة1996-04-08دمشق01020370320رزان اورفه ليشيرين احمد وانلي26701100277
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالم11مدرس معاونوزارة الثقافة1007مونتيروزارة اإلعالمالال73.0020190

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال65.7220200رياض أطفالتربيةإجازة1995-05-31حماه05100059496نبيله اسماعيلأميره علي خداج26801100278
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال60.5320211إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-02طرطوس10160054257هدىعلي جهاد علي26901100279
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
16محلل إداريوزارة المالية44

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

الال65.3620200مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1999-01-15طرطوس10120016519نديمهعبير حسين حميدوش27001100280
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل291مساعد إداري أول

مشرف 

شؤون تعليمية
64مشرف نهاريوزارة الدفاع26

وزارة االتصاالت والتقانة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال60.1520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-20الحسكة08080002242شمسه الشويخملكه كمر العكالك27101100282
مساعد إداري 

أول
67

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال60.0020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01درعا12160028026منهروحي محمد زنبوعه27201100283
الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
25

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
44

الال78.0520210التمريضالتمريضإجازة1999-03-16الالذقية06120016124امل حموديبتول عبد الكريم زليخه27301100284
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

الال63.1020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-06الالذقية06010360811فتاة عيسىنانا ابراهيم قاسم27401100285
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال61.4820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-08القنيطرة14040043835هاله فرحسوزان محي الدين عيسى27501100286
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال67.3020214رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-30طرطوس10280015792نجاح سليمانحيان علي ديوب27601100287

الال72.2420160رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-01حمص04030016897اعتدالبشرى علي الخضر27701100288
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاع8مربية

64مراقبوزارة الماليةالال66.2420172حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10280002467حسيبهمحمد طاهر حسين27801100289
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

الال62.8520200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-04-23حماه05150039410عبيرمرح معن عباس27901100290
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة الكهرباء12معد دراسات سياسية

منسق عالقات 

عامة
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

الال79.7320190رياض أطفالتربيةإجازة1981-08-10دمشق01010567338كوثرهيفاء محي الدين الخياط28001100291
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل40

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-14الالذقية06100017750سميحهعال عدنان داود28101100292
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال55.9320070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-12-05حماه06200042934زهيه عيسىربى كامل سالمه28201100293
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.9820135لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-10ريف دمشق03110035464زينات عمادماهر جميل مرشد28301100294
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

74معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة13منظم عقودوزارة الصحة1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال69.7020183محاسبةاقتصادإجازة1996-03-03درعا12060001835سوسنمصطفى محمود الحمصي28401100295

الال67.0220163قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-04-01دير الزور09120028497وفاءزيد مروان مشوح28501100296
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

1077مدرسوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال62.9420182معلم صفتربيةإجازة1994-05-10الالذقية06110025469رابيهابراهيم يوسف ابو نظام28601100297

1024مطور مناهجوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال73.0020200إدارة منشآت سياحيةسياحةإجازة1997-01-27طرطوس10280010235دالل سليمانمروى ياسر ميهوب28701100298

الال67.2820130حقوقحقوقإجازة1986-03-22إدلب07030020075رؤش دنوفياسمين محمد فهمي عللو28801100299
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
1مساعد قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
16محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة40محلل إداري

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.9720120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-06حماه05150028603مريم مصطفىصفاء هيثم سليمان28901100300

وزارة الكهرباء1071مدرسوزارة التربيةالال56.8120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01حمص04010879888وزيرهسلمى احمد صالح29001100301
مساعد إداري 

أول
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة6

الال69.2420150رياض أطفالتربيةإجازة1991-04-30الالذقية06220023913شيرينشذا محمود البهلول29101100302
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
64مشرف نهاريوزارة الدفاع8مربية

الال66.0920130رياض أطفالتربيةإجازة1986-12-09دير الزور09010057678فايزه شربجيرولى بشير العمر29201100303
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال68.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-01القنيطرة14010085018خضره ربيعابتسام احمد احمد29301100304
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال59.4020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-04طرطوس10030042554سمر حايكميرنا جودت سعود29401100305

نعمال54.1520183لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-10حلب02270009094نازليه الحسنفارس حسن الحسن29501100306
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال72.9020190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-02-19حماه05050033958روغيا شاليشوالء كريم الحموي29601100307

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال61.3920200معلم صفتربيةإجازة1997-04-10حمص04010391082خديجهكاترين جاسم المحمد29701100308

20محلل إحصائيوزارة الصحة9محلل احصائيوزارة الكهرباء27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال75.2420140إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1992-05-26دمشق01010291624فاطمه زيدانعبير محمدمنير انجق29801100309

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال58.6620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-23حماه05190026828ابتسام حسنحال بسام العلي29901100310
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال82.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-02السويداء13020002510مهاغنوه حسني ابويزبك30001100311
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

الال64.3920086علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1986-01-03درعا12160041788سميره حناجان نبيل العيسى30101100312
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
30مشرف تنسيقوزارة النقل12

مجلس الوزراء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال76.4420190إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-04-23حمص04130045495ريما حدادسالي نديم سليط30201100313
مساعد إداري 

أول
51مساعد اداري اولوزارة الدفاع2

مجلس الوزراء70محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال59.5620156دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-03-07الالذقية06160020173روديناعلي كنعان حسن30301100314
مساعد إداري 

أول
77معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة13

38دارسوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال61.9120100جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1985-01-10الالذقية06180017217رتيبهلينا محمد طبنجه30401100315

30501100316
رانيه محمد مازن 

المحملجي
وزارة المالية13دارس قانونيوزارة الكهرباءالال60.9920210دراسات قانونيةحقوقإجازة1978-01-26دمشق01010363204قمر قويدر

معاون رئيس 

شعبة
53

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا
46

وزارة المالية36معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.9320150محاسبةاقتصادإجازة1989-11-05ريف دمشق03080064182صفيه سنجابرهام محمود سنجاب30601100317
معاون رئيس 

شعبة
47مدققوزارة الموارد المائية91

الال65.2020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-01-10حماه05190003156نسرين المكائيلجمانه سلمون سلمون30701100318
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
102مبسط اجراءاتوزارة المالية49مطور تنظيمي

الال64.7620170قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1994-03-08حماه04010673533ليمونهشذا مصطفى عيسى30801100319
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة الكهرباء13معد دراسات سياسية

منسق عالقات 

عامة
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

الال60.1220130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-01الالذقية06010126916غزالهسناء محمد قنجراوي30901100320
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

19محررمجلس الوزراءالال61.0020143عالقات عامةإعالمإجازة1991-04-03حماه05180002550رويده سعادهأمين مالك كوسى31001100321

إجازة1997-02-08ريف دمشق03190074003ميساء الحرفيردينه سامي زكريا31101100322

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

اتصاالت

الال70.6620210هندسة اتصاالت
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
33مهندسوزارة النقل262مهندس

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.7220172حقوقحقوقإجازة1993-04-24طرطوس10010156821داللعبد الكريم حسن حمود31201100323
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.5520170معلم صفتربيةإجازة1994-02-27دمشق01010190593هناديانعام محمد يونس31301100324
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالمالال63.5420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01دمشق01010050233سوسنآيه أحمد طوبجي31401100325
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

1047مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال74.0120202رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-08-15طرطوس10150012102ناديا عمارأحمد طالب حيدر31501100326

1002محرروزارة اإلعالم30محرروزارة اإلعالم29محرروزارة اإلعالمالال64.1420206إعالم إلكترونيإعالمإجازة1989-01-03حماه05190016218سلمىمجد احمد عبود31601100327

اقتصادإجازة1982-03-24ريف دمشق03080022131ازدهار زينهرويده جمال طالب31701100328
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
69دارسوزارة المالية9مبسط إجراءاتوزارة الموارد المائية2مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال77.3720190

3دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال71.57202110محاسبةاقتصادإجازة1987-12-22طرطوس10120004030منتهى ابراهيمعلي ابراهيم حسن31801100330
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال88.0020000شريعةشريعةإجازة1976-03-08دمشق01020108761فرزترحاب محمد نادر جندلي31901100331
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

إجازة1996-01-01طرطوس10220041449مفيده خضرغيداء هيثم اسعد32001100332
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال68.9520210فيزياء

مجلس الوزراء1008مصوروزارة اإلعالمالال74.8020200تصويرفنون جميلةإجازة1985-08-05القنيطرة14050004993نوال السكرانأميره علي العطا32101100333
مساعد إداري 

أول
11مدرس معاونوزارة الثقافة20

الال62.0220100إعالمإعالمإجازة1984-06-07حماه05050043045حليمه العليروز علي العلي32201100335
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصناعة290منسق فعاليات وانشطة

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

479محلل إداريوزارة العدلالال59.5520203حقوقحقوقإجازة1989-02-13الالذقية06110064657وداديامن صفوان شباني32301100336
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة اإلعالم12مراقب

معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
3

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال63.0820200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1992-08-20ريف دمشق03140006206امنة عليانروعة عدنان تمساح32401100338

مجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراءالال57.9920170دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-06-28الالذقية03320012005عفافرشا نبيل جزعه32501100339
مساعد إداري 

أول
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء12

وزارة الصناعة16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال59.4520170إعالمإعالمإجازة1992-01-06ريف دمشق14060015867امنه ابوحويليوصال صالح المحمد32601100340
مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

الال58.9620190حقوقحقوقإجازة1996-01-01دمشق01030180352فوزيههبه فهد الحرش32701100342
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
4مطور تنظيميوزارة األوقاف10مشرف تعاوني

الال74.4820180التمريضالتمريضإجازة1994-03-25طرطوس10270021964يسرى وسوفسميه نادر عطره32801100343
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

الال72.8520180التمريضالتمريضإجازة1995-11-01حماه05160020579سلمىشيرين علي احمد32901100344
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

إجازة2000-01-28حمص04180026262فاطمه الحمدورؤيه احمد ايبش33001100345
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1053مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال75.9620210كيمياء تطبيقية

1076معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.9420210معلم صفتربيةإجازة1997-09-20حمص04030030047كوكب جعفررؤى احمد الصالح33101100346

29كيميائيوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحة22مخبري فنيوزارة الصحةالال68.7520180بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-12-05القنيطرة14060003374حسنهنور الهدى تيسير ذياب33201100347

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال62.2820170لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-14الالذقية06110050247ندىنور نبيل خير بك33301100348

إجازة1990-03-08دمشق01010141338ربيعه خيتلمى محمود خيت33401100349

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

28مهندس نظموزارة الكهرباء24مهندس دارسوزارة الكهرباء22دارسوزارة الكهرباءالال69.4020200طاقة

وزارة الصناعةالال81.5220180إعالم إلكترونيإعالمإجازة1997-01-01حماه05100049698حبوروفاء ابراهيم جديد33501100350
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
18محررمجلس الوزراء1000صحفيوزارة الصناعة25

الال60.3120110رياض أطفالتربيةإجازة1981-11-04حماه05100047131سميره محفوضسيرين صالح شلي33601100351
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

الال67.1820190بساتينهندسة زراعيةإجازة1996-01-01طرطوس10110002948اسية عليثراء سيف الدين زيود33701100352
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
20مهندس زراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني تخطيط 

إنتاجي
34

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
37فني حزام أخضر

1072مدرسوزارة التربية68مراقبوزارة المالية16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.5420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05070000016صباحهبه محمد السويدان33801100353

وزارة اإلعالمالال59.4720127حقوقحقوقإجازة1987-11-01طرطوس10220017878زينب ادريسطالل سليمان عيسى33901100354
معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
82دارسوزارة المالية84دارسوزارة المالية3

إجازة1998-01-01حمص04180062654كريمه الطرشهريم سمير سليمان34001100355
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال68.6420210كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة إعداد 

مواصفات أنظمة الجودة
وزارة الصناعة20

معاون رئيس 

شعبة 

المشتقات 

النفطية

وزارة الصناعة17
معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
18

34101100356
أيمن عبد الرحمن 

سروجي
وزارة المالية14رئيس شعبة الصرفياتوزارة األوقافالال56.0320082محاسبةاقتصادإجازة1976-09-06حلب02020006435امينه مها خواتمي

معاون رئيس 

شعبة
7مدقق ماليوزارة التربية25

الال63.3320120إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-07-01طرطوس10160203404غاليه مرعوشلينا محمود تامر34201100357
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الكهرباء237مساعد إداري أول

مساعد اداري 

اول
23مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانة1

إجازة1986-01-01ريف دمشق03010150262سحرعمار زياد بكر34301100358
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال60.5820172كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة6مخبريوزارة الصحة2معاون رئيس شعبة

64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال69.9620173جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-04-07حمص04220044726سمرعلي منذر شعبان34401100359

1مساعد إداري أولمجلس الوزراء90دارسوزارة المالية23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.0520170مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-01-20ريف دمشق03130011532هيام طليعهروزه سليمان وهبي34501100360

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةنعمال61.0420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02إدلب07170012238ليلى مكارموهيب حسن عبد هللا حسن34601100361
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

الال69.6020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-28طرطوس10220043425ليليان ياسينرقيه نادر ياسين34701100362
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
مصرف سورية المركزي1001مدقق مواد

دارس 

اقتصادي
1009

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.8020135لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-05الالذقية06190004410فدوى مصطفىعروه بديع ديب34801100363
وزارة الخارجية 

والمغتربين
31محرروزارة اإلعالم9مترجم

الال59.8320174حقوقحقوقإجازة1993-05-02الالذقية06110042110نديمهمجد الدين علي حسن34901100364
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
85دارسوزارة المالية9

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
40محلل إداري

15متابع اعالميوزارة الكهرباء16محرروزارة الكهرباء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال72.7020180إعالمإعالمإجازة1993-07-03ريف دمشق13090049801سمره التقيشذى نبيل ابوقنصول35001100365

1060مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال74.8220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-08-13طرطوس10110019877ودادهيا بسام حرفوش35101100366

1060مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال71.3920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-03-08طرطوس10160085060سحرهبه علي المقدم35201100367

الال57.4420200ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-01-20إدلب07220094071فاطمةأحمد عبد الغفور أونباشي35301100368
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

10مساعد إداري أولوزارة الثقافة68مراقبوزارة المالية32محرروزارة اإلعالمالال62.3320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-11-16طرطوس10160131010ناديا ابراهيمسالي حسن عبد القادر35401100369

1003محرروزارة اإلعالمالال61.6720153علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-04-03الالذقية06110024780ليلىالحسن علي شاهين35501100370

اقتصادإجازة1993-03-12الالذقية06090136940تغريدايمان علي عاصي35601100371
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة الدفاع50محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال61.8520210

رئيس شعبة 

االستطالع
5دارسمجلس الوزراء8

الال60.3920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06090126290رجاءميس علي أحمد35701100372
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
20مترجموزارة التنمية اإلدارية1001معد دراساتوزارة اإلعالم6مترجم

الال73.9720200رياض أطفالتربيةإجازة1992-12-13حماه06020049006شاهناز الخضورشذى حسن زعتر35801100373
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
وزارة النقل7مشرف دار الحضانة

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال66.0320140رياض أطفالتربيةإجازة1988-04-17دمشق01020277546أملنيرمين محمد أيوبي35901100374
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

70 من 8صفحة  11:53:37 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دمشق        الفئة:محافظة

إجازة1991-04-26دمشق01030144516باسمهخلود عبد الناصر دكدك36001100375
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال71.6320210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1052مدرسوزارة التربية25متنبئ جويوزارة الدفاع297فيزيائي

إجازة1993-04-25درعا12160149459منى الزاملربا محمود الخطيب36101100376
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال70.4120210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
25متنبئ جويوزارة الدفاع297فيزيائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي - فيزيائي 

شعاعي
1068

36201100377
مرح محمد جمال فلفل 

قسومه
1049مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال68.9320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-17دمشق01040134547ايمان

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال65.4620150لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-15الالذقية06110030657وحيدهمرام سليم علي36301100378

1047مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةنعمال74.9720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-09-14الالذقية06100007906سميره خليفهحسن علي ضاهر36401100379

8مهندس صيانةوزارة األوقاف42رئيس شعبة االمتحاناتوزارة الصناعةالال74.0420210تقانيات حاسوبالعلوم التطبيقيةإجازة1998-02-24ريف دمشق14010080420عائده محموديارا محمد الرمضان36501100380
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
263مهندس

الال62.7520210رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-01حماه05150044961نوفههبه فاضل ميري36601100381
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل40

61معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.0420060حقوقحقوقإجازة1981-09-06الالذقية06090021199حسنه شعباننسرين محمد علي36701100382
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
68مساعد إداري أولوزارة الصناعة22

وزارة االتصاالت والتقانة42محلل إداريوزارة النقلالال69.7020190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01درعا12100046051يسرىوعد حسين الحوشان36801100383
معاون رئيس 

شعبة
80

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
48معاون رئيس شعبة

29محرروزارة اإلعالم11محرر رئيسيوزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال66.8920180إعالم إلكترونيإعالمإجازة1997-03-12حمص04070009629ابتسام المطلقفرح نشوان العمار36901100385

1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال63.9220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01درعا12140002042انتصارآالء فاروق الحريري37001100386

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال65.0120210معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09050026073مجيدة المحمدآالء طه االحمدالعبدهللا37101100387

نعمال65.6020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-03-03حمص04080015980كتيبه عيسىريم محسن صافتلي37201100388
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1064مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية286مساعد اداري أول

2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباءالال70.5620170محاسبةاقتصادإجازة1992-07-10دير الزور09050023336ساميه الحسينهند محمد الحمود37301100389
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

الرواتب 

والموازنة

18
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

وزارة اإلعالمالال62.7020100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01الالذقية06090105548سميرهديما علي داود37401100390
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

الال72.0920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-07-01ريف دمشق03110009654أمينه عبيدإباء محمد حموده37501100391
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
2مطور تنظيمي

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

الال63.9020103شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1986-01-01ريف دمشق14030006567سلوةبالل اسماعيل يوسف37601100392
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
51رئيس مخبر

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

زراعي
47

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.5920150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-20طرطوس10270019123نديمه اسماعيلديما محسن حسن37701100393
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.9720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-03إدلب07040014690كوكب شاقولجهان عادل حاج موسى37801100394

14مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال65.7120210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-14طرطوس10220016374سمية عيسىريم ناصر علي37901100395
وزارة الخارجية 

والمغتربين
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
3مترجم

الال66.8020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-05-30دمشق01010058502صفاء فوازعال جعفر سكاف38001100396
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
228مطور تنظيمي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
227محلل اداري

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
32محلل إداري

1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال73.0820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-08-29طرطوس10230019915هدى امينمرام نبيل علي38101100397
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال69.9020160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-03طرطوس10230018619امل صارمهبه نزيه شدود38201100398
وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء32محرروزارة اإلعالم9مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة15محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال61.8020190اقتصاداقتصادإجازة1984-01-01حماه05150030809غادةميس رمضان صارمي38301100399
معاون رئيس 

شعبة
79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة80

الال74.3420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-29الالذقية06110026508كوثرهديل حارس سعيد38401100400
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

الال74.7520190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-02طرطوس10100016671هيام ملحمهاله نبهان مصطفى38501100401
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

1004محرروزارة اإلعالم20مترجموزارة التنمية اإلداريةالال61.0620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دمشق01010029771حنانشيرين محمد جهاد كولو38601100402

الال85.2920210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-07-10دمشق01020281940رجاءزهراء محمد حسن غانم38701100403
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
256معاون رئيس شعبة

الال60.0820163حقوقحقوقإجازة1990-03-20القنيطرة14030063430رجوةمحمد علي المبارك38801100404
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة العدل9

مساعد اداري 

أول
482

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
12مساعد إداري أول

الال59.0720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-21طرطوس10280012808رجاء حسيننرمين يوسف حسين38901100405
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة النقل5مترجم

مساعد إداري 

أول
30مشرف تنسيقوزارة النقل38

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال70.1420210تحليل رياضيرياضيات<-العلومإجازة1997-12-03الالذقية06100059603مهى عليانمريانا احمد بركات39001100406

الال61.2020173تربيةتربيةإجازة1994-01-30القنيطرة14010071978خديجةحسن صالح موسى39101100407
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
64مشرف نهاريوزارة الدفاع291

64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال63.1020210علم نفستربيةإجازة1992-01-15حماه05100034138متيل سليمانرؤى حسين يوسف39201100408
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال73.0420210معلم صفتربيةإجازة1998-07-15درعا12130041314ارقيه شباطبثينه ابراهيم النصار39301100409

الال63.9920170دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-04-11دمشق06110075412رفيقهجعفر طعان داوود39401100410
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة المالية9

معاون رئيس 

شعبة
92معاون رئيس شعبةوزارة المالية52

13منظم عقودوزارة الصحة42محلل إداريوزارة النقل15مساعد إداري أولوزارة الماليةالال63.0120190محاسبةاقتصادإجازة1986-01-12ريف دمشق03150004256منى طالبراوية عادل ياسين39501100411

الال59.5520146إعالمإعالمإجازة1986-03-09طرطوس10090017201تمينةحسين محمد ديوب39601100412
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
16محرروزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالم290منسق فعاليات وانشطة

الال67.9620190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-16الالذقية06110070078بديعهعفراء نديم جحجاح39701100413
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال59.5620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-29حماه05170018347سهام وعريوالء يحي بلول39801100414
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل40

وزارة المالية1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.1820151المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-31طرطوس10280010596وحيدهمحمد ابراهيم معال39901100416

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

الال62.0320200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05170018364سهام وعريغنوه يحيى بلول40001100417
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39مساعد إداري أولوزارة النقل41

إجازة1991-06-20حماه05180015958خديجه ابراهيملبانه احمد عبدالرحمن40101100418
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاع1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةنعمال70.9820210فيزياء

الال64.3420110رياض أطفالتربيةإجازة1985-09-22دمشق04230020792ماريهلورينا بدر بدران40201100419
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال68.6720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حمص04190133673داللبراءه علي رحال40301100420

الال64.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-22الالذقية06200029302منىحال حبيب يوسف40401100421
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

16محرروزارة الكهرباء10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال71.6420190صحافة ونشرإعالمإجازة1996-07-19إدلب07030034324رباب دادهحوراء محمد داده40501100422

الال60.6620200حقوقحقوقإجازة1995-06-03القنيطرة14020042882صبحة الذيابقاسم محمد الفرحان40601100423
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة المالية50رئيس الشعبة القانونية

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال66.8020094آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-31حمص04140024766سيجر الشحودرشاد محمد االشقر40701100424
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

65مراقبوزارة الماليةالال62.9220164حقوقحقوقإجازة1990-07-06دمشق10020007129مياسهعلي غسان محمد40801100425
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب
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64مراقبوزارة الماليةالال68.5320147حقوقحقوقإجازة1992-01-19الالذقية06010314905ميادهحسن جابر صقر40901100426
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
10مشرف تعاوني

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

38دارسوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائية46باحثوزارة الموارد المائيةالال78.5620160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1994-04-24دير الزور09010032804يسرى محمود الدبيبغاده عماد الحمزه41001100427

الال64.7220140رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-01دير الزور09010108995خوالء العلي الخلفنجوى حسين العلي الخلف41101100428
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الكهرباء10دارس قانونيوزارة الصحةالال64.2120134حقوقحقوقإجازة1991-01-04درعا12180004333فلحهمحمد جزاع الغصين41201100429
مساعد اداري 

أول
38

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
9مساعد إداري أول

الال69.4720160التمريضالتمريضإجازة1994-05-10الالذقية06110030358جهيدهرنا محمد علي41301100430
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

1دارسوزارة الماليةالال64.1820140محاسبةاقتصادإجازة1989-01-01دمشق01010172603إيمان مرادأالء بشار السبع41401100431
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة محاسبة 

تخزين األدوية 

الطبية 

والصيدالنية

44مطّور تنظيميوزارة النقل18

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-11الالذقية06200087627امينهسوسن محمد جبور41501100432
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال71.0620190صحافة ونشرإعالمإجازة1998-01-31الالذقية06050016509نجاة ابو العروسأالء احمد شعبو41601100433

الال73.8020210محاسبةاقتصادإجازة1997-04-03دمشق01020290783لطيفه ماموروضه محمد صادق مامو41701100434
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة المالية42معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
15مساعد إداري أولوزارة المالية45

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال69.3920120رياض أطفالتربيةإجازة1983-06-08دمشق01030142174مكرمهبا امين البني41801100435
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال61.3520193علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-09-23حلب02040513013زينبعلي حسن الحداد41901100436
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم12

42001100438
جهينة خضر المحمد 

الجرو
الال70.0020120رياض أطفالتربيةإجازة1989-08-01الحسكة09010109115نهله

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

إجازة1996-07-10الالذقية06100005119يسيره درويشنرمين بسام الدرويش42101100439

-رياضيات<-العلوم

رياضيات تطبيقية <

ومعلوماتية

رياضيات تطبيقية 

ومعلوماتية
1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال72.9020210

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.4420110رياض أطفالتربيةإجازة1982-03-05دمشق01030141106هدىآالء معروف سواح42201100440
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

1060مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال67.1020210الحيوية البيئيةعلم أحياء<-العلومإجازة1993-08-15طرطوس10160067125امال رزوقساندي احمد اسعد42301100441

وزارة االتصاالت والتقانة73معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.8320210محاسبةاقتصادإجازة1990-11-10الالذقية03060021164اميره زيودعال منير الحسن42401100442
معاون رئيس 

شعبة
74

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة الرواتب 

والموازنة
18

الال69.5620210رياض أطفالتربيةإجازة1988-09-10دمشق14050000055نعمه محمدرنا شمان البكار42501100443
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1076معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال70.5120200معلم صفتربيةإجازة1996-04-10القنيطرة14050028064نوالرؤى علي الحسين42601100444

1077مدرسوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال65.7120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-15دمشق05100062543هيام سمرهرانيا سامي منصور42701100445

وزارة الكهرباء1مساعد اداري اولوزارة الكهرباءالال76.2220170إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-29طرطوس10010066182هيام ابراهيمريم اكرم محمد42801100446
مساعد إداري 

أول
14

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
228مطور تنظيمي

الال77.6320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1996-01-01الالذقية06110012652مهى سعيدزينب مفيد صقر42901100447
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

الال72.9020190التمريضالتمريضإجازة1996-05-16حماه05010705941سمرشذى اسماعيل االسماعيل43001100448
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

1005معلق صوتيوزارة اإلعالم1002محرروزارة اإلعالمالال69.0020210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1996-08-06طرطوس10010050529رحاب الموعيريانه بسام اسماعيل43101100449

إجازة1996-08-31دمشق14040047604نجاح قاسمدانيا محمد عبده43201100450
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1054مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال68.8920210فيزياء

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال63.4920130شريعةشريعةإجازة1985-07-14دمشق01010417785وصفيههنا مروان اللحام43301100451

64مراقبوزارة الماليةالال65.3320210حقوقحقوقإجازة1998-08-24حماه05150078468ازدهار حسنيوسف محسن حسن43401100452
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

84دارسوزارة المالية9

وزارة الدفاع13مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.3320172حقوقحقوقإجازة1992-01-15درعا12170041915وطفهفاطر خليل محرز43501100453
رئيس شعبة 

ذاتية المدنيين
1014دارس قانونيمصرف سورية المركزي44

94معاون رئيس شعبةوزارة المالية1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال57.3520165ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-27الالذقية06010107287حنانثائر بسام رنجوس43601100454

الال91.0320210رياض أطفالتربيةإجازة1978-08-15دمشق10250006319سكينه يونسسعاد محمد عبدهللا43701100455
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة النقل40معاون رئيس شعبة

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

90دارسوزارة المالية69دارسوزارة المالية2مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.9520220اقتصاداقتصادإجازة1992-01-03دمشق12160159430هيام السعديزينب عبد الرحمن السعدي43801100456

9دارسمجلس الوزراء10دارسمجلس الوزراءالال83.0220200محاسبةاقتصادإجازة1996-03-03دمشق09010192934اسمارغد حسان الشحاذه43901100457
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
166

12مساعد إداري أولمجلس الوزراء10دارس قانونيوزارة الصحة487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.7020196حقوقحقوقإجازة1986-10-06دمشق12160017315فايزهمنهل صالح العاشور44001100458

إجازة1988-08-01درعا12040038715رضوهاحمد خالد السموري44101100459
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8كيميائيوزارة الصحة7كيميائيوزارة الصحة25كيميائيوزارة الصحةالال70.7320114كيمياء تطبيقية

1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال56.6920130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-04الالذقية06010024556منا معروفرشا حيات عثمان44201100460

45معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.1820140محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01دمشق09010038880نجوىاسراء خالد الشيخ44301100461
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
222معاون رئيس شعبة

الال72.7320170حقوقحقوقإجازة1994-09-10دمشق03090038208ناديا الخوليساندرا يوسف بطرس44401100462
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
39مساعد إداري أول

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
482مساعد اداري أولوزارة العدل40محلل إداري

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال67.8720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-04الالذقية06100057959مفيده محمودمرام هيثم عبد هللا44501100463
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال59.0320202حقوقحقوقإجازة1995-01-02الالذقية06010344297كندهعالء محمد دالي44601100464
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية1مساعد قانوني

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال64.4720210رياض أطفالتربيةإجازة1993-04-01دمشق01030211739ملكأريج غسان بركه44701100465
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التنمية اإلدارية12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال72.6420190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-07-26الالذقية06110001574فاطمه حسنوالء نعيم علي44801100466
مدخل بيانات 

إحصائية
9محلل احصائيوزارة الكهرباء16

اقتصادإجازة1987-01-01الالذقية06110064005هدىسعيد حاتم يوسف44901100467
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
30دارس اقتصاديوزارة الكهرباء69دارسوزارة المالية1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.4920210

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال60.6120140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-13حماه05020114356امتثالوالء مصطفى دعبول45001100468
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال62.4720210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-02درعا12150014433فوزيهردينه محمد الخلف45101100469
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل40

1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزينعمال69.6820200محاسبةاقتصادإجازة1995-12-07القنيطرة14060017660هيام المصطفىنور احمد ذيب45201100470
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1003محلل فني

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

1062مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربيةنعمال66.9020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-10-31دمشق10160065755جناةهديل علي الشامي45301100471
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وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال60.4420150إعالمإعالمإجازة1989-04-24طرطوس10220028709هدى رزقليال محمد اسعد45401100472
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال60.3320210معلم صفتربيةإجازة1992-02-11الالذقية06100030912اميرهرنيم راغب عيسى45501100473

إجازة1997-01-01حماه05140030563هناء درباسياسمين نوعات محمد45601100474

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

البحرية

16دارس فنيوزارة النقل15دارس فنيوزارة النقلالال69.6320200هندسة البحرية

5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراء89دارسوزارة الماليةالال71.7920152اقتصاداقتصادإجازة1990-12-01حماه05140017338فضيله عديرهإبراهيم مالك سلمان45701100475

الال66.1920210رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-01دمشق07110022887نهيدةاالء مصطفى السوسي45801100477
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

إجازة1973-02-28دمشق01040201732صبحيةمنى أديب شخاشيرو45901100478
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال58.1020150كيمياء بحته

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة32محلل كيميائيوزارة الموارد المائية40مدرس

30محرروزارة اإلعالم29محرروزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال77.2720210إعالم إلكترونيإعالمإجازة2000-01-10دمشق03110024456سالم النمربتول هيثم حموده46001100479

وزارة االتصاالت والتقانة46باحثوزارة الموارد المائيةالال76.5320180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01دير الزور09030021207صالحه العطيشياسمين فياض الخلف46101100480
قائم باألعمال 

معاون
38دارسوزارة الموارد المائية64

481مساعد اداري أولوزارة العدلالال66.6420134حقوقحقوقإجازة1990-03-01درعا12170045134غازيهاحمد حسين النعمات46201100481
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
5داعم إداري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.8820182إعالمإعالمإجازة1997-01-25الالذقية06090000380جيهان كنعانمحمد اسامه كنعان46301100482
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
وزارة الصناعة290

مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

وزارة االتصاالت والتقانة38دارسوزارة الموارد المائيةالال76.3220180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-08-01دمشق14060038680كوكبمروه دحام الحميد46401100483
قائم باألعمال 

معاون
64

الال62.4220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-11دمشق01010121942لمياء العانيآالء حاتم مشوح46501100484
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

5دارسمجلس الوزراء10دارسمجلس الوزراء9دارسمجلس الوزراءالال65.9520102محاسبةاقتصادإجازة1988-04-06الالذقية06200002813ليلىيامن زين العابدين فياض46601100485

1019أمين المكتبةوزارة السياحة2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال70.0020200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-15ريف دمشق03110032549سحر أبوخيرهيا غسان الزغبي46701100486
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
6مصنف مراسالت إدارية

الال63.8220170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-11-26إدلب07110049370سهام الهواريمروة عمر الحسين46801100487
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم12

الال58.7120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-20القنيطرة14010082401مها حمددعاء ابراهيم الحمد46901100488
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال67.0120180معلم صفتربيةإجازة1994-12-05درعا12160015556شاديه احجيرجيهان عدنان الصدي47001100489

23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.6120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-09-23الالذقية06090105923حبهديما رفعات عجوري47101100490
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الكفاالت 

المصرفية

34معاون رئيس شعبةوزارة المالية11

29كيميائيوزارة الصحة1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال66.6320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1991-09-09الالذقية06040031036فاطمههديل عدنان زنبيلي47201100491

وزارة اإلعالم26مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال69.0520200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-15حماه05150030297نهادلبانه محمد العباس47301100492
معاون رئيس 

شعبة
6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية26

إجازة1996-04-05دمشق10090092232جانيت اسماعيلديانا رفعت دال47401100494
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربيةالال81.2520200فيزياء

الال65.3720210إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-29طرطوس10220045801عزيزه زلخابشرى احمد علي47501100495
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة النقل42مرشد تربوي

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

1063مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1062مدرسوزارة التربيةالال67.7720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-04-14حمص04020012695مكيه هاللأيمان علي هالل47601100496

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-30ريف دمشق03050041188منى جمعهسالم محمد الحوراني47701100497
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال62.0220200

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

إجازة1996-01-01طرطوس10160111500امل عليعلي نايف محمد47801100498
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاع1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربيةالال66.9120190فيزياء

وزارة االتصاالت والتقانة15محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال68.8020170مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10160120341امنه عليروز يوسف عباس47901100499
معاون رئيس 

شعبة
11مساعد إداري أولوزارة الموارد المائية39

وزارة المالية100معاون رئيس شعبةوزارة الماليةنعمال59.2520200دراسات قانونيةحقوقإجازة1977-10-17الالذقية06090014667اسعافمنار محمد شعبان48001100500
معاون رئيس 

شعبة
92معاون رئيس شعبةوزارة المالية93

40معاون رئيس شعبةوزارة المالية3دارسوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال74.9120182محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10270005232حنانامجد علي داود48101100501

وزارة النقل64مراقبوزارة الماليةالال59.0620210حقوقحقوقإجازة1994-04-28الالذقية06020011536هيام سليمانرزان وجيه اليقه48201100502

مساعد إداري 

أول لخدمات 

العاملين

1
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة المالية481مساعد اداري أولوزارة العدلالال59.4020190حقوقحقوقإجازة1994-03-17الالذقية06200105264منى عطيهيارا هيثم يوسف48301100503
معاون رئيس 

شعبة
38مساعد اداري أولوزارة الكهرباء55

إجازة1996-01-01حماه05150101965اماثلريم محمود عيسى48401100504
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1059مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربيةالال71.0120170فيزياء

وزارة العدل55معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.8220200حقوقحقوقإجازة1991-02-20ريف دمشق03230012206سلوى العربثينه محمد العر48501100505
مساعد اداري 

أول
75مساعد إداري أولوزارة المالية481

الال61.9120210دراسات قانونيةحقوقإجازة1996-01-01الحسكة08100018431سعاد صالحمرمر صالح فاضل48601100506
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1006محلل بيئة عمل

وزارة المالية116معاون رئيس قسموزارة الماليةالال75.8020190مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-06-18دمشق03010026042بشيره البيكتغريد عمر راعوده48701100507
معاون رئيس 

شعبة
43معاون رئيس شعبةوزارة المالية96

46باحثوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال67.5820200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-03-04الالذقية06110059256سميرهراما محمد محفوض48801100508

48901100509
فاتنه محي الدين عبد 

الواحد
وزارة المالية112معاون رئيس قسموزارة الماليةالال69.7920200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-08-01دمشق01010200127وطفه عبد الواحد

معاون رئيس 

شعبة
25معاون رئيس شعبةوزارة المالية96

19محلل فنيوزارة الكهرباء30دارس اقتصاديوزارة الكهرباءالال70.1020180مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-04-01طرطوس10010069676هناء زيدانزينب يوسف حسن49001100510
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
10مساعد أداري أول

9مبسط إجراءاتوزارة الموارد المائية79دارسوزارة المالية109معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.6620180محاسبةاقتصادإجازة1995-08-17طرطوس10160126527ناديامرح احمد محمد49101100511

الال62.9320170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1993-02-18دمشق14040006165عائشة المحمدرهام اسماعيل جمعه49201100512
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال63.4820172لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-12طرطوس10160135263جنات حامدغدير ابراهيم سليمان49301100513
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال59.6020154علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-03-14الالذقية06120017661اميمه صبحيزن جميل العبودي49401100514
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال67.6320135لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-08درعا12130021548صبحيه الجلمبالل ابراهيم الجباوي49501100515
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحةالال62.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06090080667جميلهبشرى سلمان ابراهيم49601100516
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3

1009دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.5820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-04-07طرطوس10220016367سميه عيسىنسرين ناصر علي49701100518
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
239

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

الال58.8720210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-10حماه05170031171نور المحمدسها شعبان جوهره49801100519
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال65.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-03حمص04020009799مريم كاظمآيات محمد قاسم49901100520
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7

الال64.0020160علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-04-03دمشق01030113685زينبنجاة احمد شكري خليل50001100521
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
256

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

1077مدرسوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال64.6620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-28حماه05050123290سماهر الحورانيوالء رياض البللول50101100522

100معاون رئيس شعبةوزارة المالية20محلل إداريوزارة المالية1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال65.2520200دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-07-27حلب05170006543فاطمه سليماناميمه نصر شاهين50201100523

الال81.1220200رياض أطفالتربيةإجازة1990-06-23درعا12020036955ايمانمروه فؤاد الحسين50301100524
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال86.8820200مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-06-07دمشق01030384495كوثرانس كامل شاميه50401100525
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المصرفية

1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي42

مجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراءالال66.7920160حقوقحقوقإجازة1993-08-01دمشق01010147273آياتمرام محمد طالب االسد50501100526
مساعد إداري 

أول
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء12

الال66.3620200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-08-31دمشق01010341487فايزههدى عبد العزيز نزها50601100527
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

الال77.0020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-06-02حماه05050024385فاتن الشيخ عمرميار عمار عارفه50701100528
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1محلل إداري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
1مساعد اداري اولوزارة الكهرباء25

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال54.8820150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-28حمص04130053288عزيزه عبيدوشيرين محمود تامر50801100529
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
244

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

23معاون رئيس شعبةوزارة المالية42محلل إداريوزارة النقل47مدققوزارة الموارد المائيةالال73.7020170مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-10دمشق09120003168خزامى الخاطرفاطمه حسلن الدكاك50901100530

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال62.5220190معلم صفتربيةإجازة1996-09-03الالذقية06200080167فاطمهزينب سمير زيدان51001100531

الال58.6220180رياض أطفالتربيةإجازة1986-04-24القنيطرة14030031313خبصه عبد الرزاقمديحه عفيش العيد51101100532
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال64.8720150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02دمشق01020144697املعال محمد خير األمين51201100533
وزارة الخارجية 

والمغتربين
20مترجموزارة التنمية اإلدارية9مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

الال64.2520180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-05حلب02120067946فطومماوية محمد وليد المحمد51301100534
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
32محرروزارة اإلعالم38

1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال58.8120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-25الالذقية06220003914هاله دغمانهيا فاطر دغمان51401100535

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال70.0020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-15إدلب07240083125دولة جركينأروى تحسين جركين51501100536

الال57.8320200حقوقحقوقإجازة1985-02-12طرطوس09010234034نهله الرحبيوالء أحمد الحاج علي51601100537
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
216معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
246

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
248دارس قانوني

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال70.1720180معلم صفتربيةإجازة1996-07-22درعا12120014264فتحيه القداحسوار سالمه الكسابره51701100538

وزارة الصناعةالال76.7520210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1998-05-23ريف دمشق90010255939دالل سهليربا هاني سهلي51801100539
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم25

الال66.0820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-20ريف دمشق03010142457ايمانرنا عبدو عبد الوهاب51901100540
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية5مترجم

معاون رئيس 

شعبة
94

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.4720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-13دمشق90010180120فاطمةجناتياسمين خالد حما52001100541
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7

وزارة االتصاالت والتقانة18محررمجلس الوزراءالال63.1420210إعالم إلكترونيإعالمإجازة1998-01-22حماه05060003750ابتسامالين محمد شاكر52101100542
معد مواد 

إعالمية
11محرر رئيسيوزارة اإلعالم57

1049مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال66.0820155رياضياترياضيات<-العلومإجازة1982-04-10دير الزور09010131962راقيه المهلهلخالد فوزي العلي52201100543

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال62.9020150شريعةشريعةإجازة1992-06-05دمشق01040345014ليلىصبحيه وليد الطرابلسي52301100544
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال77.4820180إرشاد سياحيسياحةإجازة1996-03-21القنيطرة14040030146يوال السكافريتا عماد فرح52401100545
مخطط برامج 

تدريبية
1009مدقق وثائقوزارة السياحة1023

1002محرروزارة اإلعالم15متابع اعالميوزارة الكهرباء16محرروزارة الكهرباءالال67.4520150إعالمإعالمإجازة1982-02-07دمشق90010070817زهرة محجوباحمد محمد ابوحسان52501100546

الال65.9520200تربيةتربيةإجازة1998-02-05طرطوس10120008593فضهشروق احمد ديوب52601100547
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع283منسق شؤون الطالب

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال62.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-07-02دمشق01010853119جانيتساميه مخايل فضول52701100548
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

الال60.4020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10حمص05050121820اناستهاني رامز جبر52801100549
وزارة الخارجية 

والمغتربين
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء68مراقبوزارة المالية9مترجم

الال68.5420200رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-01القنيطرة04040015028زعيله نور الدينايمان محمد ظفور52901100550
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال57.2020110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09120064955خوله الحميدانوفاء صالح الصالح53001100551
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية218

الال82.0020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-13دمشق01040129273مديحهرانيا محمود الحمامي53101100552
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

73معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة72دارسوزارة المالية10دارسمجلس الوزراءالال78.4120160محاسبةاقتصادإجازة1994-06-01دمشق03300045982دالل القادريريم وليد القادري53201100553

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةنعمال63.9020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01إدلب07210047525زود العوضهبة خالد األصالن53301100554

الال73.0220150رياض أطفالتربيةإجازة1985-03-02حماه05010445634سعيدهمياده علي الطريف53401100555
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

28ممرضوزارة الصحةالال72.5720130التمريضالتمريضإجازة1991-03-20دمشق09130127222امينه المحمودنعمه جاسم العلي السيد53501100556
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

64مشرف نهاريوزارة الدفاع65مشرف ليليوزارة الدفاعالال71.1020124مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1988-06-20حماه05100022711حميدهراجي علي عبدهللا53601100557
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال58.4520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-13طرطوس06010323784سميحه فضهكنانة حكمت حسن53701100558

73دارسوزارة المالية72دارسوزارة المالية69دارسوزارة الماليةالال68.0220170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10160076884ليلى اسعداريج محمد عيسى53801100559

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال67.2220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-05طرطوس10180008992يسرى العباسهبه أحمد سليمان53901100560

1078معلم صفوزارة التربيةالال63.8620180معلم صفتربيةإجازة1994-03-10حماه05150089505انيسه مصطفىباسله علي مصطفى54001100561

إجازة1993-06-01طرطوس10280005431اميره عليثائر علي غانم54101100562
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعة1051مدرسوزارة التربية25متنبئ جويوزارة الدفاعالال65.0020200فيزياء

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

19

1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال72.8420180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-01حماه05180026831رئيسه علييارا أحمد عجيب54201100563

وزارة الموارد المائيةالال70.8720192مائيةهندسة مدنيةإجازة1995-02-23الالذقية06110049255حسنافاطر حكمت خازم54301100564
مهندس تنفيذ لألعمال 

المدنية
وزارة الموارد المائية60

مهندس 

للدراسات 

المدنية

17دارس فنيوزارة النقل52

الال89.0220190قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1990-01-01درعا12030052667نجاح الحريرياناس احمد عبد هللا54401100565
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

الال63.8420190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-02-01إدلب07110072063اعتدالايمان كوالل الكنج54501100566
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
20

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
256معاون رئيس شعبة

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال56.2420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-21الالذقية06200028850صفيهزينب طالل الحاطوم54601100567

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع73مشرفة ليليةوزارة الدفاعالال69.9920150اقتصاد منزليتربيةإجازة1991-07-07دمشق10160121763ليلىيانا حسن ابراهيم54701100568
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

70 من 12صفحة  11:53:37 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دمشق        الفئة:محافظة

مجلس الوزراء5مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاعالال61.4920050لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-18دمشق01030021549رجاء ياوررانية محمد سليم المهايني54801100569
مساعد إداري 

أول
15مترجموزارة الثقافة16

الال62.8620205مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-02-08حماه05070008301شمسهمازن محمد سلمان54901100570
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
مصرف سورية المركزي11

دارس 

اقتصادي
46معاون رئيس شعبةوزارة المالية1001

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال62.2320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-04طرطوس10270015977هناء حمدانسالمه عدنان حسن55001100571
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

إجازة1990-07-23دمشق12180000757هنادانيال عطا الناقوال55101100572
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1053مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة التربيةالال68.6420171فيزياء

مصرف سورية المركزي1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال77.4920210محاسبةاقتصادإجازة1999-09-01الالذقية06110004517منتهىآيه زهير حسن55201100573
دارس 

اقتصادي
1006دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1001

5دارسمجلس الوزراءالال70.0520200محاسبةاقتصادإجازة1997-05-01دمشق01010519673براءه البصريميرنا احمد المصري55301100574
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
10دارسمجلس الوزراء4مساعد مالي

الال71.0820170التمريضالتمريضإجازة1995-03-21حماه05090006963نهله عثمانحنين علي الحرك55401100575
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

دبلوم1993-01-11طرطوس10020021792تغريدحسن حيدر حيدر55501100576
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعة1058مدرسوزارة التربيةالال68.7720172فيزياء

معاون رئيس 

شعبة 

مواصفات 

المعايرة 

والتحقق و 

االختبار

19
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
41مدرس

الال69.7420160التمريضالتمريضإجازة1994-02-20حماه05090006959نهله عثماننهال علي الحرك55601100577
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال58.5020134قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1987-09-17درعا12100003221اسمهاناديب واصف العقلة55701100578
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

الال76.6320160التمريضالتمريضإجازة1994-09-09حماه05050026903فاطمهرحيمه جعفر عليشه55801100579
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

73مشرفة ليليةوزارة الدفاع65مشرف ليليوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال57.9220200معلم صفتربيةإجازة1982-04-21دمشق06090027677اتحادثوره جميل كناني55901100580

64مراقبوزارة الماليةالال60.9220183حقوقحقوقإجازة1994-02-27طرطوس10160029265عبيرزين علي جلول56001100581
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

إجازة1994-01-17القنيطرة14050014592وفاء سالمياسمين هيثم حشيش56101100582
هندسة ميكانيكية 

هندسة طبية<-وكهربائية
الال67.9920200هندسة طبية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1012مدرس مهندسوزارة التربية1014مدرس مهندسوزارة التربية219مهندس

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال73.7120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-07-07طرطوس10250008671سحر بيشانيآالء غسان اسماعيل56201100583

الال57.4220140محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01دمشق01040164081اميراهزار سامي عرابي56301100584
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري
35

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس  

شعبة 

االحصاء 

والتأهيل

36
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
7معاون رئيس شعبة

1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال76.2320190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01دمشق03210032758رجاء بيطارغفران ميسر عائشه56401100585

الال82.4320210رياض أطفالتربيةإجازة1993-01-30حماه05150061478خديجهديما محمود حبيب56501100586
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال72.6220210علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1999-01-25حماه05190033891فايزه صالحراما هيثم سلوم56601100587
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني الحجر الصحي 

النباتي الداخلي وحجر ما 

بعد الدخول

23
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني مكافحة 

حيوية
21

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
22فني مبيدات

الال65.2320200رياض أطفالتربيةإجازة1986-11-25القنيطرة14010077731زهره الحسيانهاله اسعد موسى56701100588
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1014دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال58.0020159دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-02-22حماه05140002192زهيه علييامن نايف إبراهيم56801100589
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1006محلل بيئة عمل

56901100590
نور محمد سعيد 

الموصللي
وزارة األوقاف6مدقق ماليوزارة األوقافالال62.0420190محاسبةاقتصادإجازة1992-07-11دمشق01020221362ثناء

رئيس شعبة 

الجباية
14رئيس شعبة الصرفياتوزارة األوقاف15

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.1920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-22الالذقية05010160287فاطمه االحمدصفاء محمد مصطفى57001100591
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال67.0620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-18دمشق14010000636نوال كريايمان منير اسماعيل57101100592
معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية3

73دارسوزارة المالية10دارسمجلس الوزراءالال66.4020190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-10دمشق14010017320سوزانعباده محمود غازي57201100593
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرفيات
27

10مساعد إداري أولوزارة الثقافة18مترجموزارة االتصاالت والتقانة32محرروزارة اإلعالمالال58.8820070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-04حمص04140010172هند عبد هللاباسمه سمير حيدر57301100594

نعمال69.8020200رياض أطفالتربيةإجازة1987-11-17حمص04010459962سورياعبير فايز السكاف57401100595
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل7

الال72.3120210محاسبةاقتصادإجازة1998-02-15طرطوس10260010057لينا حازملين عادل سلمون57501100596
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

-سيارات)محاسبة المواد 

(نسيج

وزارة الصناعة20

باحث متدرب 

في مديرية 

اإلدارة المالية

8مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية52

وزارة المالية83دارسوزارة الماليةالال57.0120190حقوقحقوقإجازة1991-09-14حماه05130021249ديبة سليمانمديحة كامل قزازو57601100597
معاون رئيس 

شعبة
7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية52

الال68.6220110رياض أطفالتربيةإجازة1985-08-11حماه05050050759ظنوننور جميل عيسى57701100598
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
64مشرف نهاريوزارة الدفاع8مربية

وزارة المالية93معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.5120190دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-12-27دير الزور09010136279كفاء الشحاذهزهره عبدهللا جاويش57801100599
مساعد إداري 

أول
55معاون رئيس شعبةوزارة المالية13

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-10طرطوس10160061355سعاد جنيديبراءه نديم محمد57901100600
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال57.3720200

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

إجازة1998-03-25دمشق10160061340سعاد جنيديعلياء نديم محمد58001100601
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال70.8620210فيزياء

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال60.9820200معلم صفتربيةإجازة1996-05-01القنيطرة14040022248فاطمه محمدغفران جاسم القريان58101100602
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

الال61.4620200حقوقحقوقإجازة1997-03-30دمشق90010230462سناء الكيالنياسراء نائل حميد58201100603
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية1003دارس قانوني

43محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة90دارسوزارة المالية3دارسوزارة الماليةالال62.5020183محاسبةاقتصادإجازة1994-01-10ريف دمشق03090006244فاطمهأحمد محمد ليال58301100604

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال61.9120183لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-14حماه05150093860فوزيةعلي محمد مخلوف58401100605

وزارة المالية39مساعد إداري أولوزارة النقلالال60.4520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10الالذقية06110056938اسمهانرهف فهد حسن58501100606
معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

61معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.33202110حقوقحقوقإجازة1988-09-30الالذقية06210001053نجمه سلومعلي فايز يوسف58601100607
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

92معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال61.5820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-15طرطوس10100026503كوكب عيسىعبير عبد الرحمن حمود58701100608
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7

28ممرضوزارة الصحةالال66.9520190التمريضالتمريضإجازة1997-01-07الالذقية06040032061سميرهمريانا ايمن الحفه58801100609
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الال61.5920210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30حماه05190000042ردينة زودةرفاه علي ادريس58901100610
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال65.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12140004059كفاحهبا سلطان الديري59001100611

الال73.1920174التمريضالتمريضإجازة1992-01-01درعا12160074178منالباسل غصاب العيد59101100612
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة293ممرض

28ممرضوزارة الصحةالال68.4720153التمريضالتمريضإجازة1992-01-30حماه05220021519جميلةاحمد علي عبدو59201100613
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال80.0020150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-22دمشق10250006840هدا نصاربيرين ابراهيم محمد59301100614
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الكهرباء284أمين مكتبة

مصنف 

المرسالت 

اإلدارية

2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة8

إجازة1992-08-31طرطوس10150011371وفاء محمدمرام عادل اسماعيل59401100615
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربيةنعمال67.4620200فيزياء

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال65.4520200إعالم إلكترونيإعالمإجازة1996-02-27دمشق05190031612هيام مسعودبتول محمد محفوض59501100616

مصرف سورية المركزي69دارسوزارة الماليةالال70.7420200اإلدارةاقتصادإجازة1981-01-12دمشق01040031260غالية البندقجيدعاء زهير الغراوي59601100617
دارس 

اقتصادي
66مطور تنظيميوزارة الصناعة1001

الال70.3720180إعالمإعالمإجازة1995-01-02حمص04010640754خديجهحنان حسن محمود59701100618
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
وزارة الصناعة57

مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

76مساعد إداري أولوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.9320166دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-01-01دمشق10090126301نايفهعلي عماد صيوح59801100619

إجازة1999-01-01ريف دمشق03250102141زائدهأنسام خالد الشيخ59901100620

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االتصاالت والتقانة48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانةالال77.5020210هندسة إلكترونية
مراقب للطيف 

الترددي
47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانة46

الال70.8020190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-20درعا12130046178هيام العمارميمونه محمد النصار60001100621
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال63.0020160شريعةشريعةإجازة1989-01-26ريف دمشق03280021713فاطمه ابوزيدفاطمه يوسف ابوزيد60101100622
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال62.5420152حقوقحقوقإجازة1992-09-23الالذقية06150005334عفاف سعيدماهر باسم عثمان60201100623
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
65مراقبوزارة المالية9مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال70.0920160معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1995-01-01حمص04050022006سلوىلبنى اسعد العروق60301100624
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة294معالج فيزيائي

فيزيائي قلب 

صنعي
وزارة الصحة35

أخصائي معالجة 

فيزيائية
9

60401100625
ساره احمدعاصم الحاج 

حسن
الال62.6020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-15دير الزور09010111660اميره الشيخ فارس

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1061مدرس

الال59.9220170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-27دمشق06210014568نهادنسرين علي احمد60501100626
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة النقل41معاون رئيس شعبة

مساعد إداري 

أول
38

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

17مطور تنظيميوزارة المالية29مطور تنظيميوزارة الصناعة31مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانةالال70.2120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-11-20القنيطرة14010054214نجمه حسينرقيه اسماعيل الخليل60601100627

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال63.3620080إعالمإعالمإجازة1981-08-04دير الزور09010169275كفاء الزغيرشذى قاسم الخضر60701100628
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

22مخبري فنيوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحةالال68.9220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-06-11حماه05120034349فاديا حسنسالفه مرهج رستم60801100629

وزارة اإلعالم5دارس قانونيوزارة األوقافالال63.2520200حقوقحقوقإجازة1993-10-20ريف دمشق03310056047اميهوعد عبده حسن امين60901100630

معاون رئيس 

شعبة 

االستشارات 

والقضايا

12مساعد إداري أولمجلس الوزراء3

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال76.0020183محاسبةاقتصادإجازة1992-01-28الالذقية06090164687كسيمهمراد سليمان مرعي61001100631
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

الال70.1420100رياض أطفالتربيةإجازة1987-01-18الالذقية06090079972مطيعهعال محمود الرحيه61101100632
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةنعمال62.0020170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05010333918عزيزهاكتمال خليل بلول61201100633

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال62.9120200معلم صفتربيةإجازة1997-08-20طرطوس10270019468رجاء حمودبشرى محمد علوش61301100634

الال59.1720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-15الالذقية06120023020سميرهنور حبيب حسون61401100635
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية8مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال60.1620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-02حماه05170038315ابتسام عيسىديانا صالح سليمان61501100636

وزارة المالية5دارس قانونيوزارة األوقافنعمال57.1520180حقوقحقوقإجازة1978-11-20القنيطرة14060002495هزيمهسلوى قويدر المرعي61601100637
مساعد إداري 

أول
78

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

اقتصادإجازة1989-07-20دمشق06150019428ليلىعذاب محمد زهيره61701100638
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة االتصاالت والتقانة1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال80.9920190

معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل80

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال64.7120182معلم صفتربيةإجازة1995-06-02طرطوس10160047615منى ونوسعلي مدحت محمد61801100639
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة المالية6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائيةنعمال60.7020170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-15دمشق06090001245اسماء محمدزينب اسماعيل سليمان61901100640

مصنف 

مراسالت 

ادارية

وزارة الصناعة14
معاون رئيس شعبة 

المكتبة
16

1048مدرسوزارة التربيةالال65.6420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-20طرطوس10240011621زينب شعبانبشرى نزيه ميهوب62001100641
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

وزارة االتصاالت والتقانة69دارسوزارة الماليةالال75.3820140مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-01-22الرقة11020049902فاطمه االحمدانيمار عصام االحمد62101100642
مساعد إداري 

أول
11مساعد إداري أولوزارة الموارد المائية38

1024مطور مناهجوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال71.8820200سياحةسياحةإجازة1997-10-20طرطوس10160064728آمال حسينياسمين عدنان أحمد62201100643

الال62.9320200رياض أطفالتربيةإجازة1995-04-17طرطوس10150010058وفاء عباسهيا ياسر درويش62301100644
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1مساعد إداري أولوزارة األوقاف42محلل إداريوزارة النقل1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال81.2720120إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-05-18دير الزور09050009094كامله السليماناميه محمدكافي الحسين62401100645

وزارة المالية96معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.7320190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01دمشق06100053350عفراء عبودزينب حسين عبود62501100646
معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية
12

مجلس الوزراء5دارسمجلس الوزراءالال60.0020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1978-05-21الالذقية06010352261حفيظهبشرى مصطفى رجب62601100647
مساعد إداري 

أول
12معد خططوزارة الصحة3

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةنعمال63.3820180معلم صفتربيةإجازة1993-06-12دمشق07210047477زود العوضوصال خالد االصالن62701100648

الال62.9320190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01حمص04020014824ليلى ميهوبلبانا فيصل فطوم62801100649
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال68.8320160المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-22طرطوس10150010071عيان صالحاسماء عزت درويش62901100650
مساعد إداري 

أول
24مساعد إداري أولمجلس الوزراء23

4مخبريوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحة3مخبريوزارة الصحةالال69.0520190علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1998-01-01دمشق90010235569منى حسينتبارك اسماعيل حسن63001100651

وزارة االتصاالت والتقانة22دارس خططوزارة النقلالال70.9320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-05طرطوس10230012475ربيحه عصفورهنور نزيه عصفوره63101100652
معاون رئيس 

شعبة
32محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة80

17مدققوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال63.1720010جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1978-11-03الالذقية06060022608عدلهانسام محمد نعنوع63201100653

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال64.0720160معلم صفتربيةإجازة1985-09-27دمشق07110028890يسرىفاطمة خالد الدياب63301100654

الال72.1520180التمريضالتمريضإجازة1996-03-08حماه05030009645سية محرزيزن خضر محرز63401100655
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة293ممرض

1077مدرسوزارة التربيةالال74.6920180معلم صفتربيةإجازة1996-02-15دمشق14040025853جهينهاسالم نايف شاهين63501100656
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الال68.8520120رياض أطفالتربيةإجازة1989-12-03حمص04030002847لطيفه االسعدلما يوسف عمران63601100657
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال59.2520175حقوقحقوقإجازة1993-10-15طرطوس10120017015حسنامحمد علي اسماعيل63701100658
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1004محلل بيئة عمل

الال72.7620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-10-07ريف دمشق03130010371دالل صالحأجفان علم الدين صالح63801100659
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1046مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

الال63.2520210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-20دير الزور09120091124صفاءايالف فيصل االحمد63901100660
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مجلس الوزراء284أمين مكتبة

مساعد إداري 

أول
28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة22

1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال62.7020200معلم صفتربيةإجازة1996-03-06دمشق06100042409محاسننيرمين سمير برهوم64001100661

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال76.9520190إعالمإعالمإجازة1993-06-05دمشق01020320731مهاالنا ماهر غانم64101100662

الال68.9520150التمريضالتمريضإجازة1993-01-02دمشق10100018983روعه حسنحال احمد حسن64201100663
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

اقتصادإجازة1990-10-20السويداء13030023369انعام عامرغانا غازي العنداري64301100664
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة االتصاالت والتقانة1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال70.0220190

معاون رئيس 

شعبة
2مساعد إداري أولمجلس الوزراء79

1072مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال56.9420201لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01طرطوس10040000598سنيهمحمود عزت مصطفى64401100665

7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1021مدرسوزارة السياحة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال61.6820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-29الرقة11010094128فاطمتعيبة نجم الخلف64501100666

الال63.1220180دراسات قانونيةحقوقإجازة1996-01-01دمشق01030098994نهادنور محمد سمير الرفاعي64601100667
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1006محلل بيئة عمل

64مشرف نهاريوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال64.2320170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1993-01-28الالذقية06050024502امل وطفهرهف ياسر عبد الغني64701100668

الال73.1520170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-10-05الالذقية06160028785بديعهمرح محمد عديره64801100669
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
282

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

الال65.3320127حقوقحقوقإجازة1989-10-01الالذقية06180028135منىغسان محمد حموده64901100670
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا
46

وزارة الثقافة22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.0920200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-02ريف دمشق05180019671روضه ناصرفاطمة حسين شاهين65001100671
معاون رئيس 

شعبة
34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع1

الال65.6820210دراسات قانونيةحقوقإجازة1997-06-30دمشق01030099043نهاد كريزاننغم محمد سمير الرفاعي65101100672
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1006محلل بيئة عمل

إجازة1994-02-18طرطوس10250008582منى بالللمى علي معال65201100673
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاعالال70.1120210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
1059مدرسوزارة التربية286

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.5220202حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10110004898خلودمحمد ايمن غانم65301100674
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال64.6120155حقوقحقوقإجازة1989-11-07الالذقية06230000819جميلهرامي وهيب صافي65401100675
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

القضايا
46

الال58.3520190ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-25حماه05150068552فوزيهلمى علي عدبه65501100676
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة المالية244معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية95

الال57.9520190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةماجستير1988-11-30دمشق01010252010عائشة الداريغدير زهير صيرفي65601100677
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الموارد المائية12مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال56.7520140حقوقحقوقإجازة1986-08-30دمشق01020106706لمياءرنا محمد هاني القصاص65701100678
مساعد إداري 

أول
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية5

5مخبريوزارة الصحة4مخبريوزارة الصحة23مخبري فنيوزارة الصحةالال71.6220130علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1987-07-30حمص04010716944غادهمنار معين العالوي65801100679

الال64.2920140رياض أطفالتربيةإجازة1978-10-13دمشق90120000039فليحة عبد اللةمنى عبد هللا عبد هللا65901100680
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال56.5920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-03الالذقية06220010486املرشا محي الدين عبود66001100681
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

1063مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربيةالال65.8820190علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1991-04-05الالذقية06190011262منىرند امير غانم66101100682

الال61.6320201علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-01-01الالذقية06100050547رباحيوشع ايمن خضار66201100683
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

إجازة1993-01-01حمص04010263850منالحسام نور الدين سلمون66301100684
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال67.5820180فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصناعة1068فيزيائي شعاعي- فيزيائي 

معاون رئيس 

شعبة 

مواصفات 

المعايرة 

والتحقق و 

االختبار

19

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال71.9920180شريعةشريعةإجازة1995-01-01دمشق01010148824سلماامنه عدنان سبيناتي66401100685
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

81دارسوزارة المالية85دارسوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال59.4820191حقوقحقوقإجازة1996-07-23حماه05030050151هناء الحسنعيسى عزة المحمد66501100686

وزارة المالية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال63.3920160المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-21طرطوس10090039547هناء ابراهيمالرا هيثم سالمه66601100687

مصنف 

مراسالت 

ادارية

22مساعد إداري أولمجلس الوزراء14

الال66.8420110مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1987-04-10حماه05120033469كفامجدلين مشهور اسمندر66701100688
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291مساعد إداري أول

إجازة1996-03-08طرطوس10090067482سعاد حمودالحسن بسام خضور66801100689
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1056مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال74.4220180فيزياء

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية16محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة83دارسوزارة الماليةالال61.9720180حقوقحقوقإجازة1993-01-01دير الزور09010190896بتول االبراهيمفاطمة صبحي جميده66901100690

9دارسمجلس الوزراءنعمال71.0620200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-17الالذقية06100020807منار ديوببسماء منذر حداد67001100691
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
3دارسوزارة المالية4مساعد مالي

الال67.4520200رياض أطفالتربيةإجازة1993-09-03الالذقية06010067374سناءعال نظام عثمان67101100692
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال55.6820070تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-01حماه05110027064وكيله محفوضظالل محسن جنيد67201100693
مصنف 

مراسالت
40مساعد إداري أولوزارة النقل41

إجازة1998-06-25حمص04070016230نجاح الصليبيسعاد خالد العبد هللا67301100694
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1052مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربيةالال70.1820210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال57.6020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-15طرطوس10110014803مثيال ديبةسوزان علي سعيدي67401100695

1003محرروزارة اإلعالمالال62.5720210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-04-17طرطوس06200021521جهيده خضرغرام عزت عطاف67501100696
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال65.7620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-07إدلب07230022784غفرانرحاب شريف برهوم67601100698
مساعد إداري 

أول
20مترجموزارة التنمية اإلدارية9

11دارسمجلس الوزراء67مطور تنظيميوزارة الصناعة42مساعدإداري أولوزارة الكهرباءالال62.3120164حقوقحقوقإجازة1992-01-26حمص04140039372وعد عبودحسن حبيب عطيه67701100699

إجازة1993-03-01الالذقية06110026628نجاحاحمد علي عبد هللا67801100700
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال71.0820193فيزياء

الال59.0220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-16ريف دمشق03360005861حليمه صالحهرزان محمد بدر الغوش67901100701
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية243

فنون جميلةإجازة1998-01-01طرطوس10160147031ميساء محمودإينال علي محمود68001100702
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
1007مونتيروزارة اإلعالم1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالمالال75.3620200

46باحثوزارة الموارد المائية37دارسوزارة الموارد المائية35دارسوزارة الموارد المائيةالال76.4520180جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-02دمشق01010546348ميساءدانيا ياسر نطفجي68101100703
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-06-10القنيطرة14040014802مديحهنور وليد اسماعيل68201100704

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-31دمشق04220067210مهديهريم فاضل بصو68301100705
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

إجازة1996-11-16حماه05150027336منيرفه مصطفىياسمين علي جوريه68401100706

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة االتصاالت والتقانة26مهندسوزارة الموارد المائيةالال68.9120190ميكانيك غزل ونسيج
معاون رئيس 

شعبة
45

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

1079معلم صفوزارة التربيةالال64.4420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-17الالذقية06040042401منارهام عبد هللا سليمان68501100707
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1078معلم صفوزارة التربية1061مدرس

وزارة المالية25معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.0820190مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-09-15دمشق09010155917كفاء االحمدرغد غسان سليمان فخري68601100708
معاون رئيس 

شعبة
32معاون رئيس شعبةوزارة المالية27

وزارة النقل95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.0220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06110056934اسمهان خليللجين فهد حسن68701100709
مساعد إداري 

أول
40

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

هندسة معلوماتيةإجازة1985-10-06طرطوس10030010018سعاد باللأليس كنانه محمد68801100710
البرمجيات ونظم 

المعلومات
31مطور نظم معلوماتوزارة الصناعةالال62.9420100

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
279مشرف صيانة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
280منظم قواعد بيانات

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.3920190معلم صفتربيةإجازة1997-06-11طرطوس10100030603وفاء احمدحال محمد حبيب68901100711

الال78.3520110محاسبةاقتصادإجازة1985-01-01دمشق01020109839باسمه جابررشا مازن جابر69001100712
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
وزارة المالية16رئيس شعبة إدارية

معاون رئيس 

قسم
91معاون رئيس شعبةوزارة المالية106

إجازة1997-02-06الالذقية07260007544فلة صهيونيسارة عبد الرزاق الرفاعي69101100713
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1054مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربيةالال68.7320200كيمياء تطبيقية

67مترجم لغاتوزارة الدفاع1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال70.4520193لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1993-05-03الالذقية06110012878نجالعمار انيس حمد69201100714

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال60.4020210شريعةشريعةإجازة1994-10-14دمشق03210006521نهى رحيمهيمامه محمد عبد الواحد69301100715
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال68.3220170مخبرعلوم صحيةإجازة1993-10-13القنيطرة14040095400عليادعاء يونس محمد69401100716
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1072مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1065مخبري

94معاون رئيس شعبةوزارة المالية68مراقبوزارة المالية6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال67.2820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06110066368وفاءلميس محسن شباني69501100717

الال69.6520180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-07-25حماه05090015140مفيده خليلعيسى فيصل رمضان69601100718
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

إجازة1993-06-12حماه05150048947خديجه المنصوررؤى صالح حسن69701100719
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعة1050مدرسوزارة التربيةالال65.1420190كيمياء عامة

معاون رئيس 

شعبة 

المشتقات 

النفطية

24كيميائيوزارة الصحة17

1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال63.0120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-10حماه05190013644رفيقهاحالم محمود صقر69801100720

وزارة االتصاالت والتقانة26محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال66.5320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1997-01-04حمص04120103128خديجهيمام فوزي جناد69901100721
مدقق لجودة 

الوثائق
37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة36

الال59.8620200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-12-18حماه02030171350ليال خضرراما أحمد عمار حماش70001100722
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال64.7020200علم نفستربيةإجازة1995-06-01دمشق10240010683سحر ابراهيممحمد عبد الكريم حسن70101100723
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال64.2920210آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-12درعا12020036399ايمان القضمانيرنا فؤاد الحسين70201100724
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

8دارسوزارة الماليةالال73.1320200محاسبةاقتصادإجازة1987-01-16دمشق01030130677هديه دفضعانعام ماجد الحفني70301100725
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

التدقيق
19

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
42معاون رئيس شعبة

الال59.8420170رياض أطفالتربيةإجازة1994-03-11دمشق12160154123لمياء الفالحريم ابراهيم الفالح70401100726
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.1320200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01القنيطرة14040054181منال ابراهيمرهام جاسم الحميدي70501100727

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.8520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-22ريف دمشق03200011547اميره حسينايناس وليد حسن70601100728
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

الال60.2520070حقوقحقوقإجازة1983-10-01دمشق01020150123هيفاءنور محمد ايمن عرمان70701100729
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
1مساعد قانوني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5دارس قانونيوزارة األوقاف1004محلل بيئة عمل

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال69.5620170علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1990-10-07دمشق90010102078آمنة ديابلما نازم عيسى70801100730
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
286

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

إجازة1995-10-29طرطوس10240005782فادية احمدلينا حسن صالح70901100731
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعةالال70.2220180فيزياء

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية19

1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال74.2120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دمشق12020042991وفاء بكريآمنه محمد أديب الدوس71001100732

الال72.1220180محاسبةاقتصادإجازة1995-04-05دمشق01020103514سلوىنور محمد هاشم الحموي71101100735
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
وزارة المالية7معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
6مدقق ماليوزارة األوقاف91

الال67.7120200مخبرعلوم صحيةإجازة1996-10-01دمشق05170006450غاده اسماعيليارا سادق اسماعيل71201100736
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
303فيزيائي

16محرروزارة الكهرباء19محررمجلس الوزراءالال64.9020190عالقات عامةإعالمإجازة1997-09-18طرطوس10230011603بشيره ابراهيمختام يونس محمد71301100737
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.1220120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-15حمص04120030699فاطمه العليبشرى ناصر رستم71401100738
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

2محلل إداريوزارة األوقاف1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال63.3620200حقوقحقوقإجازة1995-01-15دمشق01020293366زهراءصفاء نبيل شمسو71501100739
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال60.4320141لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-02حمص04120005647سمحيهمصطفى خالد رمضان71601100740

64مراقبوزارة الماليةالال57.9420210حقوقحقوقإجازة1994-06-30دمشق06110040740نهى صالحعلي حاتم خليل71701100741
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة المالية481مساعد اداري أولوزارة العدلالال58.4520170حقوقحقوقإجازة1992-06-14الالذقية06060012741داللديمه نضال قبيلي71801100742
معاون رئيس 

شعبة
2مساعد اداري اولوزارة الدفاع52

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال67.5020190معلم صفتربيةإجازة1996-11-07حمص04060032419سوزان المصيصميرنا انطون المصيص71901100743

الال62.8420120المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-27دمشق01030228913سلمىحسناء عبده المعراوي72001100744
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الثقافة284أمين مكتبة

معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية1

نعمال60.8820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-30دمشق06090115003صباحيارا جودات عليا72101100745
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
243

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

1071مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال57.0020140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-10طرطوس10010162983سعاد سليمانسمر حسن محمد72201100746

وزارة الموارد المائية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال65.4820130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-09الالذقية06010308256روضةعفراء عماد سلمان72301100747

مصنف 

مراسالت 

ادارية

2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة6

الال73.9720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-11-24طرطوس10220027021سميره سليماندعاء محمود سليمان72401100748
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية286مساعد اداري أول

84دارسوزارة الماليةالال61.4720145حقوقحقوقإجازة1990-08-30الالذقية06020063964مديحهعلي وسام حماد72501100749
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
85دارسوزارة المالية9مراقب

وزارة الصناعةالال63.6420154إعالمإعالمإجازة1994-01-01دمشق10160128593رضاء الخطيبمرتضى خليل محمد72601100750
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

الال74.1220210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1993-01-01إدلب07030032916ديبة الزينكفاء حسين الحاج صالح72701100751
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
41مهندس مشرف

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
18مهندسوزارة الموارد المائية45
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الال78.0020140علوم سياسيةعلوم سياسيةدكتوراه1979-09-05طرطوس10100000398خديجه الخدامفادي مصطفى شمسين72801100752
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال56.9220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-15دمشق05010214895ندى الضاهررشا محمد العلي الضاهر72901100753

مجلس الوزراء29مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال56.1720010حقوقحقوقإجازة1976-04-07دمشق01030241916سعادسمر خالد مناشفي73001100754
مساعد إداري 

أول
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم13

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال56.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03طرطوس10010053376غنوه عليرهف عماد قنطار73101100755

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.5720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-30حماه05050135679نجاح الصهيونيصبا اسماعيل عوض73201100756
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

16مساعد إداري أولمجلس الوزراء1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال57.5620160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-01إدلب07260023858وصال خليلفاطمة محمد حدو73301100757

34اخصائي تغذيةوزارة الصحة1أخصائي تغذيةوزارة الصحةالال72.5020140تغذيةعلوم صحيةإجازة1992-03-25حماه05170034797وزيره سليمانمادلين مشهور موسى73401100758
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1059أخصائي تغذية

16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال77.6620160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-27الالذقية06220015608مجيرهسالفا عزيز كفا73501100759
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
68مراقبوزارة المالية7مترجم

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال61.9720170شريعةشريعةإجازة1987-08-12دمشق01010023861حبيبة شحادةفاطمة محمد غياث الشلق73601100760
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة االتصاالت والتقانة69دارسوزارة الماليةالال69.7120200مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-08-14الالذقية06100033009مريممروه حبيب منصور73701100761
معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل79

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال61.5920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-03دمشق10130015953زينه عيديارا محمود ميا73801100762

41منشئوزارة اإلعالم4دارسمجلس الوزراء3دارسوزارة الماليةالال72.2320180محاسبةاقتصادإجازة1995-01-08حمص04010466382وفاءروز فؤاد محمد73901100763

وزارة الثقافة15مترجموزارة الثقافةالال66.0520130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-06حمص04010453110فهميهرؤى موسى اليوسف74001100764
مساعد إداري 

أول
5مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاع10

اقتصادإجازة1996-07-15طرطوس10090017406نبيال سمعولميس محمد احمد74101100765
الدراسات المالية 

والمصرفية
وزارة االتصاالت والتقانة89دارسوزارة الماليةنعمال70.2220210

معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل80

وزارة العدل84دارسوزارة الماليةالال61.5620201حقوقحقوقإجازة1994-04-12الالذقية06110066206منىحسين محمد عبدالرحمن74201100766
مساعد اداري 

أول
482

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال58.4920136لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-10دمشق06110023506رضيهسومر احمد عيسى74301100767
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1073مدرسوزارة التربية241

إجازة1997-01-12الالذقية06100065070مفيدهعبير احمد احمد74401100768
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال70.5620210فيزياء

18محررمجلس الوزراءالال64.9120200إعالم إلكترونيإعالمإجازة1997-01-30حماه05140006852لحظه صالحزينب يوسف خليل74501100769
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
30محرروزارة اإلعالم290

اقتصادإجازة1987-01-24دمشق03350021318ياقوت سبعوفاء احمد منصور74601100770
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
17محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال82.0520190

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

45معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.8020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-01-01ريف دمشق03260013607عائدهجلنار عدنان بوصبح74701100771
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المصرفية

96معاون رئيس شعبةوزارة المالية42

10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالم57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.4820210صحافة ونشرإعالمإجازة2000-01-29دمشق01010240902اسمهان شريبهسدره عيد شريبه74801100772

اقتصادإجازة1999-08-11دمشق10260006389ياسمين ديوبتيماء وفيق يوسف74901100773
الدراسات المالية 

والمصرفية
1010دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي69دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال74.5720210

الال54.6420170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-05-03ريف دمشق03210036520عفافميرفت غنوم الهواري75001100774
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

الال73.0020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-11-10دير الزور09010147458عدويهنور صالح الشويش75101100775
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
6محلل إداري

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
10مبسط إجراءات

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
2مطور تنظيمي

1077مدرسوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال66.4920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20القنيطرة14030048533امنة كرديريم غازي راضي75201100776

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع32مرشد نفسيوزارة الصحةنعمال59.0720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-09-27القنيطرة14040022059سعاد الخطيبمريم احمد رضوان75301100777
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
42مرشد تربوي

75401100778
محمد ربيع اسماعيل 

الحموي
64مشرف نهاريوزارة الدفاع65مشرف ليليوزارة الدفاعالال63.8520164تربيةتربيةإجازة1991-08-07ريف دمشق03040029794سعده

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.6820200معلم صفتربيةإجازة1997-05-04الالذقية06020054084نهىداليدا دياب دياب75501100779

3دارسوزارة المالية6مدقق ماليوزارة األوقاف42محلل إداريوزارة النقلالال73.5520200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01ريف دمشق03280031867عطر عبادهفاطمه محمود الرفاعي75601100780

44مطّور تنظيميوزارة النقل43محلل إداريوزارة النقل42محلل إداريوزارة النقلالال71.9620200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-28القنيطرة14040024718ميساء حجيمينيرمين دياب عساف75701100781

1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال71.3020123رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-01-01دير الزور09130059980قطنهفهد حسين االحمد75801100782

الال60.6520140ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01دمشق04090005966منيره الطالبسالم محمد الحرب75901100783
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم242

إجازة1996-09-21ريف دمشق03090010760نايله حمزه االمامآالء خالد حمزه االمام76001100785

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

22دارسوزارة الكهرباء23مهندسوزارة الموارد المائية18محلل فنيوزارة الكهرباءالال71.0520200حواسيب وأتمتة

4مخبريوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحةالال69.2620160علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-07-26الالذقية06160022357لينانورا رائد البيرق76101100786

36دارسوزارة الموارد المائية33جيولوجيوزارة الموارد المائية65قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال65.8220180هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-01-01حمص04040015135بحريه سلومميس أحمد بدور76201100787

وزارة المالية483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال57.38201210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-03الالذقية06090041672وداد احمدشادي اكرم احمد76301100788

مصنف 

مراسالت 

ادارية

26مساعد إداري أولمجلس الوزراء14

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.2320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-14دمشق06100081632مندليننادين رضوان ديوب76401100789
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

69دارسوزارة الماليةالال69.0020190مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-07الالذقية06090112811ليندا محمودكاتيا حبيب غنوم76501100790
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

480مطور تنظيميوزارة العدل12

الال62.1020210حقوقحقوقإجازة2000-01-01دمشق04020075161رحاب فنتورنور سمير عوده76601100791
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10دارس قانونيوزارة الصحة13دارس قانونيوزارة الكهرباء9مراقب

إجازة1992-01-01حمص04040015138بحريه سلومسوسن أحمد بدور76701100792

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال67.5420200تصميم وإنتاج
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس دراسات وتصميم 

الميكانيكي
40مدرسوزارة الصناعة52

69دارسوزارة المالية47مدققوزارة الموارد المائية42محلل إداريوزارة النقلالال63.5320090اقتصاداقتصادإجازة1986-01-01الالذقية06010270876دينا ماشيسماح علي نزار شحرور76801100793

الال55.1720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-23حلب02430072833هنديه ابراهيمفراس جاسم الطربوش76901100794
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء9مترجم

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال55.9020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-13طرطوس10330015066ريما يوسفنادين محمود رمضان77001100795

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال64.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-21درعا12160085853املداليا خالد عتمه77101100796
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال56.0320090علم نفستربيةإجازة1976-03-23القنيطرة14050060626شريفه السويدانمنى عدنان الشرع77201100797
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي
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16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال61.5620150شريعةشريعةإجازة1984-01-20دمشق03200042330مريمميساء حسين حمدان77301100798
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال52.2020200حقوقحقوقإجازة1969-01-17درعا12160003472وزيره الخليلجاك عواد الفرحان77401100799
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1000مطور عقد خدمة

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1005دارس جودةوزارة السياحة1003دارس قانوني

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال76.4620200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1998-05-20دمشق05030051240نجوى السماعيللما محمد الصالح77501100800

الال55.9120050لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-27طرطوس10260024306مديحه عليبشار مرهج ميهوب77601100801
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء1مترجم

الال61.4720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-26دمشق12170005554سناء غانمايناس عبد هللا ابراهيم77701100802
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1071مدرسوزارة التربية215معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

وزارة النقل9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.2519970لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-03-15دمشق00032874950هيفاء شلبيمنى محمد الصميلي77801100803
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء39

إجازة1995-05-23حمص04010733469غاده السلطاناسماء خالد سلطان77901100804
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.9920210كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
309فني مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
25كيميائيوزارة الصحة311كيميائي

14مساعد إداري أولوزارة الكهرباء61محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة17مطور تنظيميوزارة الماليةنعمال64.3720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-08-20دمشق05190013685وفيقه محمداماني علي تامر78001100805

3دارسوزارة المالية13مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال65.6820182محاسبةاقتصادإجازة1997-09-21دمشق01020078506تهانيإياد جالل الدين عابدين78101100806
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
222معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.3320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-07دمشق01010061504باسمه قطانرزان احمد هيثم نقشبندي78201100807
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال64.3220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10دمشق06120000639فيروزرهف عزات عون78301100808

1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال59.2720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-16طرطوس10120015904جنيت ابراهيماالء ايمن محمد78401100809

مجلس الوزراء10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.8520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-21دمشق01010544753داللدانيه محمد نذير القباقيبي78501100810
مساعد إداري 

أول
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء15

وزارة الثقافة34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال65.4220140المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-20الالذقية06040008593سهيالسالم سمير ابو سيف78601100811
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية1

الال62.7920142علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-01-30حماه05140009976رسميهطراف وحيد طراف78701100812
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

مجلس الوزراء21مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.5720200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-28ريف دمشق03110054449سليمه رزقرنين اسامه مكاكي78801100813
مساعد إداري 

أول
23مساعد إداري أولمجلس الوزراء22

7محلل إداريوزارة الموارد المائية45مدققوزارة الموارد المائية44مدققوزارة الموارد المائيةالال67.4320200محاسبةاقتصادإجازة1987-03-15دمشق01020292406ناريمانخلود صالح الجمل78901100814

81دارسوزارة المالية52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.8620177حقوقحقوقإجازة1989-01-15حماه05140035121ثريهنورس محمد سليمان79001100815
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

الال75.8120130محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01دير الزور09010082522دعد الحاج عليويغاليه صالح حاج عليوي79101100816
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
وزارة االتصاالت والتقانة8

معاون رئيس 

شعبة
2دارسوزارة المالية79

وزارة االتصاالت والتقانة14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال66.6820210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-28الالذقية06100063060يمنى ضاهرميسم جهاد بعيتي79201100817

مصنف 

مراسالت 

إدارية

26مساعد إداري أولمجلس الوزراء68

21مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال66.7420130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-16دمشق01030074558سميرههدى أحمد دكدك79301100818
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مصنف 

مراسالت 

إدارية

26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالم41

وزارة الموارد المائية81دارسوزارة الماليةالال58.6220144حقوقحقوقإجازة1989-01-10درعا12180005076هناءزيد محسن الغصين79401100819
مساعد اداري 

أول
1

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال60.0720114محاسبةاقتصادإجازة1985-03-17دمشق05150102000نبيهامحمد عدنان محسن79501100820
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
3دارسوزارة المالية8مراقب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
313معاون رئيس شعبة

78مساعد إداري أولوزارة المالية479محلل إداريوزارة العدل12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال64.1220137حقوقحقوقإجازة1989-08-10الالذقية06210005795يسيرهبشار سلمان سويد79601100821

الال73.1020150إرشاد نفسيتربيةإجازة1990-08-15درعا12030028576وفاءسالم نور الدين السالمة79701100822
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
32مرشد نفسيوزارة الصحة1006مرشد تربوي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
42مرشد تربوي

3مخبريوزارة الصحة4مخبريوزارة الصحة23مخبري فنيوزارة الصحةالال66.4220180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-07-16دمشق01010661708ميسونوفاء عبد الرؤف قصقص79801100823

79901100824
محمد خير محمد امين 

الصباغ
57مترجموزارة الصناعة1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال64.3720057ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01دمشق01020122086باسمة

7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال60.8920173حقوقحقوقإجازة1993-07-13طرطوس10160033626سهيلةيونس محمد نمنوم80001100825
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

مصرف سورية المركزي7محلل إداريوزارة الموارد المائيةالال70.6020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-12-02الرقة11030001506فطيم الجاسم العبدهزار صبحي الجلود80101100826
دارس 

اقتصادي
1010

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10باحث

13محرر رئيسيوزارة اإلعالمنعمال57.7120180لغة اسبانيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-06الالذقية06120011808خديجه اسودعبير معن سعد80201100827

وزارة الكهرباء9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال58.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-30دمشق10270020006فدوهلينا سمير حسن80301100828
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

إجازة1995-01-15حماه05190014640انتصارمحمود رمضان بركات80401100829
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعة25متنبئ جويوزارة الدفاعالال69.1320211فيزياء

معاون رئيس 

شعبة 

مواصفات 

المعايرة 

والتحقق و 

االختبار

34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة19

47مدققوزارة الموارد المائية9مبسط إجراءاتوزارة الموارد المائية42محلل إداريوزارة النقلالال61.8320140مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-01-31الالذقية06040037064جمانه شريقههبه رفيق شريقه80501100830

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.9220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-20دمشق01020046489منال عجوررشا محمد بشار حوريه80601100831
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال59.2920200رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-21القنيطرة14030036784امينة الكريانغفران فيصل محمد80701100832
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع7

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.6020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حمص04230012026سميرهمنال محمد ديوب80801100833
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
17مترجممجلس الوزراء217

17مترجممجلس الوزراء68مراقبوزارة المالية1074مدرسوزارة التربيةالال68.3820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-04حماه10220008445ديما جمالههدى محمد معال80901100834

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.4920140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-25حمص05120048218نظام عليمروه هاشم حداد81001100835
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

الال58.8620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-20دمشق01020389962اعتدالنسرين محمد ابو صيام81101100836
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

32محرروزارة اإلعالمالال61.3320090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-01طرطوس10010037122حنان شدودروال محمود شدود81201100837
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10مترجموزارة الكهرباء46مترجم

وزارة التربية1دارسوزارة الماليةالال61.3220110محاسبةاقتصادإجازة1983-10-01درعا12140019848فريزهجلنار يوسف الغزالي81301100838
معاون رئيس 

شعبة
5

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة الصناعةالال60.9320150إعالمإعالمإجازة1990-01-01حماه05150070655سكينةبشره عزيز سليمان81401100839
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

الال64.0120174حقوقحقوقإجازة1994-04-10الالذقية06110002722نهادبسام شفيق سعيد81501100840
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
487معاون رئيس كتابوزارة العدل50

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلنعمال55.2320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-21الالذقية06110055290اديبهرنا محمد محال81601100841
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39
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81701100842
ضحى دحام مصطفى 

نوري
1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال62.9920210معلم صفتربيةإجازة1994-01-03دمشق09010080228وفاء مصطفى نوري

وزارة اإلعالم94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.7520170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-15حمص04220040004ابتهاج سليماصاله نايف الغانم81801100843

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

5
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

1049مدرسوزارة التربيةالال73.3020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة2000-01-17حماه05170010309شاديه ديبميار جبر سليمان81901100844

6مدقق ماليوزارة األوقافالال71.6920200محاسبةاقتصادإجازة1997-08-01دمشق01020302661ابتسام البقاعيريم محمد رفعت كبتول82001100845
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الصرف
8

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصناديق
10

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال62.0820130آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01ريف دمشق03310022974ناريمان صيداويسهر نذير سالم82101100846
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال76.8820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-08-08دمشق10270005117هيفاء موسىزينب مدحت محمود82201100847
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال62.0520220معلم صفتربيةإجازة1998-09-13الالذقية06100023907احالم اسماعيلغزل محمود ديب82301100848

1077مدرسوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال66.8320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دمشق90010243049بثينة الخضراءلين ايمن خميس82401100849

إجازة1994-09-26الالذقية06120010124رفيقة صالحعلي فائز صبح82501100850
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
7كيميائيوزارة الصحة49مدرسوزارة الصناعةالال72.8720172كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1معاون رئيس شعبة

1079معلم صفوزارة التربيةالال61.2720200معلم صفتربيةإجازة1997-07-10حماه05050173409شوقه االحمدوردناس سليمان خليل82601100851
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1075معلم صفوزارة التربية1061مدرس

الال60.7020164لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-23الالذقية06050030183ملكهعلي حسين جناد82701100852
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالم1002محرروزارة اإلعالمالال83.9320190صحافة ونشرإعالمإجازة1998-01-01حماه05180019663رفيقه كوسايارا محمد شاهين82801100853

1075معلم صفوزارة التربيةالال62.9220190معلم صفتربيةإجازة1997-11-05السويداء07030105822اعتهاد بياسجواهر اكرم الكنج82901100854
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1077مدرسوزارة التربية1061مدرس

64مراقبوزارة الماليةالال60.2120203حقوقحقوقإجازة1991-06-04دمشق10090105975سعدا زينياحمد كمال صيوح83001100855
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
85دارسوزارة المالية12مراقب

الال59.9220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01حماه05170041564خديجه نجالبتول خليل الصبره83101100856
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

الال61.3720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01دمشق01010211972ليلى الزبيبيمؤمنه محمد مارديني83201100857
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1021مدرسوزارة السياحة1008مدرس

وزارة السياحة1006دارس جودةوزارة السياحةالال77.1820200إدارة فندقيةسياحةإجازة1996-03-14دمشق01010597590سميرهعبد المجيد جمال السراج83301100858
مخطط برامج 

تدريبية
1024مطور مناهجوزارة السياحة1023

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال62.8420200معلم صفتربيةإجازة1995-04-10دير الزور09120086184نصره االحمدفرات عبدالرحمن االحمد83401100859

إجازة1995-06-30طرطوس10030011215هويدا صفيهساندي علي الشيخ83501100860
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعة25متنبئ جويوزارة الدفاعالال69.6620210فيزياء

معاون رئيس 

شعبة 

مواصفات 

المعايرة 

والتحقق و 

االختبار

34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة19

83601100861
ميساء محمد فاضل 

العيساوي
وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال56.7820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-05-06دمشق03320021017زينب الحبش

مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1075معلم صفوزارة التربيةالال72.2920200معلم صفتربيةإجازة1998-06-14القنيطرة14040011169صفاء الحمصيريتا حسن حمدان83701100862
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال57.8720130علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-01ريف دمشق03350020887منى فروجدارين فائز البلعوس83801100863
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

1000صحفيوزارة الصناعة15متابع اعالميوزارة الكهرباء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.1120052إعالمإعالمإجازة1984-03-27الالذقية06010080266سعادغدير يوسف حبيب83901100864

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال78.0720102إعالمإعالمماجستير1984-01-01دير الزور09130085164يازي المحمدعلي خليف الخلف الخلف84001100865

64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال62.8020200رياض أطفالتربيةإجازة1990-08-01القنيطرة14040011331روضه العباسلميس حسن نزال84101100866
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال69.7820140رياضياترياضيات<-العلومإجازة1988-11-25دمشق01010182023مؤمنهوالء محمد اجنيد84201100867

إجازة1992-01-01دمشق01020100265ليناانس محمد فائز حمزه84301100868

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة الموارد المائيةالال74.6320160قوى ميكانيكية
مهندس تنفيذ لالعمال 

الميكانيكية
65

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف صيانة 

وإصالح آليات 

زراعية

15
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
40مهندس مشرف

الال65.4820200محاسبةاقتصادإجازة1988-05-15ريف دمشق03260010769سميره ابو الحسنفاديا سلمان غرز الدين84401100869
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرفيات
91معاون رئيس شعبةوزارة المالية5دارسمجلس الوزراء43

33إداري جامعيوزارة الصحة17محلل بياناتوزارة الصحةالال81.3020210إدارة مشافيإدارة مشافيإجازة1999-02-01طرطوس10120016119تماسيل ابراهيمعال ابراهيم ميا84501100870

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.3420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03حماه05180026079عبير سلموننغم نعيم ديوب84601100871
مساعد إداري 

أول
1021مدرسوزارة السياحة9

الال68.0720210رياض أطفالتربيةإجازة1998-04-01حماه05190028936سميره منصورلبانه فؤاد حسن84701100872
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
64مشرف نهاريوزارة الدفاع40

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال67.3020180لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-16دمشق05180026203عبير سلمونهديل نعيم ديوب84801100873
مدرس لغة 

فارسية
38مساعد إداري أولوزارة النقل33

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال59.4020170إعالمإعالمإجازة1983-01-15الالذقية06010334842فتاةربا نضال حسين84901100874
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال70.1820210مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-18حماه05160034225اليزه الديوبلجين سلطان الدرغام85001100875
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
5باحث مساعد

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
وزارة الموارد المائية41

مهندس تنفيذ لألعمال 

المدنية
60

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال61.5820156آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-25حمص04040000482براءاتسومر بركات مرش85101100876
مساعد إداري 

أول
38مساعد إداري أولوزارة النقل40

الال58.1420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-15القنيطرة14040013317نهاد الشماليريم فاروق رضوان85201100877
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

إجازة1997-05-29دمشق14040046420وفيقه عليرغد عبد الهادي بدر85301100878
تأهيل <-علوم اإلدارة

وتخصص في اإلدارة

تأهيل وتخصص في 

اإلدارة
الال74.5020200

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
7مطور تنظيمي

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
63مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانة12محلل إداري

إجازة1992-01-01الالذقية06010030371عيسلمحمد هيثم الراهب85401100879
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
34فاحص فيزيائيوزارة الصناعةالال69.1620173فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
25متنبئ جويوزارة الدفاع297فيزيائي

19مساعد إداري أولوزارة الماليةالال60.9420193دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-08-17حماه05150056384خولةمحمد علي شخشير85501100880
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

64مراقبوزارة المالية9

النعم61.0020190صيدلةصيدلةإجازة1996-01-19دمشق07160021020غادةريما محمد فخرو85601100881
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
299صيدالني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الدفاع300صيدالني

رئيس شعبة الوقاية 

الصحية
7

38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء1009دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال83.6820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-09-16دمشق03260014705سميرهرنيم معن العيد85701100882

85801100883
محمد محمد معتز فلفل 

قسومه
12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال77.6520130صحافة ونشرإعالمإجازة1984-03-02دمشق01040134244نسرين

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال60.0420127شريعةشريعةإجازة1986-08-08ريف دمشق03130027269حسن أبو حمدهطارق علي سعادات85901100884

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال59.3720210معلم صفتربيةإجازة1996-01-10الالذقية06110024011عبير رجبزينب منذر قداحه86001100885
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وزارة اإلعالم478محلل اداريوزارة العدلالال58.1020160حقوقحقوقإجازة1990-08-19الالذقية06170021401فهيمهزينب صالح ابراهيم86101100886
مساعد إداري 

أول
34مراجع للنزاعاتوزارة االتصاالت والتقانة35

68مراقبوزارة المالية18مترجموزارة االتصاالت والتقانة1070مدرسوزارة التربيةالال61.1520140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دمشق10250002945ربىاثار حسن ديب86201100887

وزارة الثقافة1073مدرسوزارة التربيةالال60.9920110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-22دمشق06160018331سميعهميسم نزار بدور86301100888
مساعد إداري 

أول
10

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
243معاون رئيس شعية

76معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.6920180حقوقحقوقإجازة1997-01-01حمص04120062696دوالت قزعورليال معين بدره86401100889
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
78مساعد إداري أولوزارة المالية9مراقب

87دارسوزارة الماليةالال68.2520164محاسبةاقتصادإجازة1990-05-19حماه05150040062ايمان بني المرجهجبران مفيد خضور86501100890
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

10دارسمجلس الوزراء166

8دارسوزارة الماليةالال67.0120180محاسبةاقتصادإجازة1991-09-07ريف دمشق03090008902مريم ليالعمرو خالد جبه86601100891
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة 

الصرفيات

27
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
166

إجازة1994-11-04الالذقية06090067810صباحعبدهللا عميد ابراهيم86701100892

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

34مهندسوزارة النقلالال70.0020201قوى ميكانيكية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
وزارة الموارد المائية40

مهندس تنفيذ لالعمال 

الميكانيكية
65

الال69.8220202اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1987-06-27الالذقية06210013485سميرهمؤيد معين سلمان86801100893
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
27مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
26

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي

وزارة الدفاع22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.3520210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01القنيطرة14030039009عزيزه حسنوالء عبيد حسن86901100894
امين قاعات 

ومخابر
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية34

الال68.7820200بساتينهندسة زراعيةإجازة1995-01-01الالذقية06150063828خديجهوالء عبد هللا فهد87001100895
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
38فني نخيل

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني حزام 

أخضر
37

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
36فني تخطيط ومتابعة

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال59.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-05ريف دمشق03280012488فطوم الرفاعيرباحه عصام رباح87101100896
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

27مطور تقانيوزارة الكهرباء28مبّسط إجراءات ثانوزارة التنمية اإلداريةالال69.4620200نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1995-08-01حماه05050110525هيامسمار غازي سيفو87201100897
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس شبكات 

حاسوبية
31

الال66.6620160رياض أطفالتربيةإجازة1981-08-27طرطوس10160137722فاطمه علينسرين وليد مراد87301100898
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال63.4720190حقوقحقوقإجازة1997-01-25الالذقية06120028380يمنا اسماعيلرغد وجد شاهين87401100899
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
78مساعد إداري أولوزارة المالية1003دارس قانوني

11مدرس معاونوزارة الثقافةالال85.0019970فنون جميلةفنون جميلةإجازة1973-08-18الالذقية06010111245اولفاجورج سمير بيطار87501100900

الال77.3520200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1998-01-01حلب02040085876هند الدرويشمحمد ناظم الجابي87601100901
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

هندسة معلوماتيةإجازة1997-01-08دير الزور09050059929هيفاء الشبعهيارا امين العليان87701100902
البرمجيات ونظم 

المعلومات
13محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانةالال69.8020200

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

معاون رئيس 

شعبة 

المعطيات 

الزلزالية 

الوطنية

12مطور انظمة معلوماتوزارة الموارد المائية21

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال68.0320130تربيةتربيةإجازة1989-09-15السويداء13130000541منتهى فرجنيبال معضاد فرج87801100903
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

إجازة1996-01-01دير الزور09130011562نوال العلي النجرسهبه هللا لورنس النجرس87901100904
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
24كيميائيوزارة الصحة8كيميائيوزارة الصحة7كيميائيوزارة الصحةالال73.1320200كيمياء بحته

الال56.4220130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-18درعا12140006886اذهيبهرهام قاسم العقيل88001100905
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية6مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

الال63.2020219حقوقحقوقإجازة1984-10-07طرطوس10100002427نجاحرامز ياسر ابو شاهين88101100906
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
482مساعد اداري أولوزارة العدل248دارس قانوني

وزارة المالية70دارسوزارة الماليةالال72.7920210محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03030028898لواحظ المعدنليأيهم حسان الشيخ88201100907
معاون رئيس 

شعبة
45

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
313معاون رئيس شعبة

1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال71.4720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01طرطوس10230016833مياسه عليريمان صالح عيسى88301100908

88401100909
روعه محمد عصام 

شخاشيرو
الال65.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-25دمشق01010429738وفاء

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال64.2520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-01دمشق01020102222ماجدهآالء خالد كبتول88501100910
مساعد إداري 

أول
67

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة النقل6مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال58.2020140حقوقحقوقإجازة1989-09-06ريف دمشق03200014225لينه مصطفىلما محسن علي موسى88601100911

مساعد إداري 

أول لخدمات 

التأمينات

16محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة2

1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال75.6320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-09-01طرطوس10250005093مهى نصرميس فاتح حمود88701100912

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال61.7720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-25حماه05220006580مريم النمرصباح زياد العبيد السعيد88801100913

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-07-03ريف دمشق03090004580نفيسه أفنديكوثر أحمد أفندي88901100914
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة5دارسمجلس الوزراء69دارسوزارة الماليةالال79.5620150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-06-24حماه05160014718الهامسليمان ناصر اسماعيل89001100915

الال67.6420200قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1992-04-12دمشق01040105027ليلىهزار نذير تمر اغا89101100916
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء17

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال62.5120200رياض أطفالتربيةإجازة1996-12-01درعا12040040555ثيريزامنار اياد زين العابدين89201100917
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل8مربية

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال67.0020191رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-06-26دمشق10160038342منىحسين محمد نجمه89301100918

وزارة الصناعةالال69.4420209محاسبةاقتصادإجازة1986-02-08دمشق01040104912ليلىمحمد نظام نذير تمر اغا89401100919
باحث متدرب في مديرية 

اإلدارة المالية
وزارة االتصاالت والتقانة52

معاون رئيس 

شعبة
74

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

طلبيات صيدلية
19

وزارة المالية2مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال76.1120210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-06دمشق03220000404أمللينا مروان الحجو89501100920
معاون رئيس 

شعبة
38معاون رئيس شعبةوزارة المالية35

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال69.0020090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-07-12حمص04070016494معينه الغصنريم علي البراد89601100921
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال64.0920160حقوقحقوقإجازة1994-01-06القنيطرة14040009432كوثرريم محمد عيد89701100922
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
1معاون رئيس شعبةوزارة التربية9

17مدققوزارة الموارد المائية46باحثوزارة الموارد المائيةالال77.4820190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-10-22طرطوس10230027425ميسونمرح سمير ملحم89801100923

وزارة الموارد المائية1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال72.4320200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-14حماه05090026496هناء السلومضحى حمدو عجميه89901100924

مصنف 

مراسالت 

ادارية

14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية6

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال69.0020201رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-03طرطوس10120016122كوكبخضر هاني عباس90001100925

1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال56.4720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-25طرطوس10150000224هناء ابراهيمسالم علي غانم90101100926

وزارة المالية487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.0920191حقوقحقوقإجازة1993-01-01حماه05100075392سفيره اسماعيلذو الفقار اكرم حميشه90201100927
مساعد إداري 

أول
65مراقبوزارة المالية75

الال58.1520190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دمشق14040026985وفاءوالء غسان رمضان90301100928
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

27مبّسط إجراءات أّولوزارة التنمية اإلدارية42محلل إداريوزارة النقل47مدققوزارة الموارد المائيةالال71.4120190مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-03-16الالذقية06110013692وصال عسافرؤى شفيق عبود90401100929
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الال61.5220130علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-01حماه05100065280هيام محفوضمي ناظم سليمان90501100930
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

الال75.1520200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-05-12طرطوس10250006164سهيله عيسىوئام محمد شاويش90601100931
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
1049مدرسوزارة التربية286

الال66.2820163حقوقحقوقإجازة1991-11-01دمشق10010124160رمزيهمحمد علي محمد90701100932
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

65مراقبوزارة المالية9

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية69دارسوزارة الماليةالال69.5320184مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-01-01دمشق10240003579منىنبراس معين محمد90801100933

الال65.0620180رياض أطفالتربيةإجازة1991-12-01الالذقية06200030119ليلىعال حافظ يونس90901100934
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمنعمال63.4620201لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-04حمص04130020955سعادعيسى عزيز هلف91001100935
مدرس لغة 

فارسية
33

وزارة األوقاف14محلل بياناتوزارة الثقافةالال56.7220140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-09-08دمشق10010043940فلايررنيم عدنان سليمان91101100936
مساعد إداري 

أول
1مساعد اداري اولوزارة الكهرباء1

الال69.8820180دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-05-22ريف دمشق03320058652ليلىندى انور سعيد91201100937
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
39مساعد إداري أول

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5دارس قانونيوزارة األوقاف40محلل إداري

إجازة1992-07-28طرطوس10020060094ملكة صقرهبة غازي عصفور91301100938

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال73.9420150حواسيب وأتمتة
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

حواسيب 

وأتمتة

38

الال61.3920141علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-03-18دمشق04010246127وزيرهفراس رامز الديب91401100939
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

91501100940
شروق هيثم الخطيب 

الجشي
وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال66.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-11درعا12160129850اخالص

مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم7

الال71.8320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-03-19طرطوس10010005100ليلىرشا حسين قرنفله91601100941
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1049مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1003مدرس

80معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة6محلل إداريوزارة الثقافة62مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانةالال68.5020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-08-27طرطوس10240017216ماريه عليسمر عبد الكريم سليم91701100942

الال71.0120160التمريضالتمريضإجازة1993-09-04الالذقية06090055839ميساءوئام علي الكوسى91801100943
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

الال64.7820090تربيةتربيةإجازة1981-01-12الالذقية06050033569هيفاءشاديه سمير طرييفه91901100944
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

الال70.9820190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-09-04دمشق90010223407جولييتوالء صفوان السلطي92001100945
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
252معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
239

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
221معاون رئيس شعبة

وزارة الصناعة32محرروزارة اإلعالم31محرروزارة اإلعالمالال61.4020140ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-14حمص05170033852نجاح حالسيارا ابراهيم خليفه92101100946
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
15

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال67.4220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-09الالذقية06100033356نعيمه محمدرزان عبد الكريم محمد92201100947
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

الال60.0620070علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-20حماه06120019614هند محمودلما محمود حامد92301100948
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41مصنف مراسالتوزارة النقل41

وزارة النقل40مساعد إداري أولوزارة النقلالال85.8120200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-20دمشق05120009169افتكارروز سمير خليل92401100949
مساعد إداري 

أول
38مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال62.8320190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-06-08الالذقية06040046298اميمه فاضلعال محمود بيشاني92501100950
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
256

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

الال64.0220150رياض أطفالتربيةإجازة1981-10-30دمشق06160018141لمياعتاب نظير بيرق92601100951
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال84.9620170صيدلةصيدلةإجازة1994-03-14دمشق04150015681يوفزينب ابراهيم محمود92701100952
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
23صيدالني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
63صيدليوزارة الدفاع299صيدالني

9مساعد إداري أولوزارة الصناعة71مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة35مراجع للنزاعاتوزارة االتصاالت والتقانةنعمال58.1420160حقوقحقوقإجازة1986-07-25الالذقية06100014635وحيدهلين احمد الشمالي92801100953

نعمال88.3320200رياض أطفالتربيةإجازة1988-11-10حمص04060026258ندوه عليحنان عزيز ديب92901100954
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال65.8020210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-06-01الالذقية06110021980حسنهمنار ايمن حميدي93001100955
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال69.4220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-07-22دمشق10120014077نور الهدىروبا محمد علي93101100956

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال61.6920210معلم صفتربيةإجازة1996-03-16دمشق05120025159ماجدولين دعبولهال احمد السليمان93201100957

64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال61.0720173حقوقحقوقإجازة1993-01-31درعا12180003805سعيده الغصينفادي سابت الغصين93301100958
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال59.7320180معلم صفتربيةإجازة1991-08-10القنيطرة14030069539وهيبه فارسهدى فياض ثلجي93401100959

20مترجموزارة التنمية اإلدارية1004محرروزارة اإلعالمالال58.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دمشق01020261989سناءنور سميح دبا93501100960
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الدفاع15مندوب رئيسيوزارة اإلعالمنعمال70.3520150لغة تركيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-09الالذقية06100010323سعاد ابو عليندى وفيق ابو علي93601100961
مدرس لغة 

تركية
30

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال75.6920170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس04010118656يسرهديانا ياسر منصور93701100962

اقتصادإجازة1994-05-25طرطوس10140009568خديجه محمودمريم محمد ابراهيم93801100963
الدراسات المالية 

والمصرفية
وزارة االتصاالت والتقانة39معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال69.3620210

معاون رئيس 

شعبة
69دارسوزارة المالية42

الال74.6420170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-06-26حمص04080028735هيامرئيف تيسير عباس93901100964
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

مجلس الوزراء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.9320080مالية ومصارفاقتصادإجازة1983-10-12دمشق05050051522نجوىيسرى محمد الشعار94001100965
مساعد إداري 

أول
6

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
268مساعد إداري أول

ساره محمد باسل شموط94101100966
هنادي السروجي 

قناني
وزارة االتصاالت والتقانة13مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال63.8720200حقوقحقوقإجازة1998-01-28دمشق01030181037

مساعد إداري 

أول
13معاون رئيس شعبةوزارة التربية29

الال65.5020103محاسبةاقتصادإجازة1988-01-23درعا12100006484ماجدةعلي احمد السمارة94201100967
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة الكهرباء48معاون رئيس شعبة

دارس 

اقتصادي
30

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد 

(نسيج-سيارات)

20

إجازة1994-06-26ريف دمشق03020003224لطفيهاسماء مرزوق الغريب94301100968

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

26مهندسوزارة الموارد المائية25مهندسوزارة الموارد المائية18دارس فنيوزارة النقلالال74.7620200تصميم وإنتاج

إجازة1996-05-25حماه05030007976منىيحيى احمد بدور94401100969
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال72.1120192كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة إعداد 

مواصفات أنظمة الجودة
وزارة الصناعة20

معاون رئيس 

شعبة 

المشتقات 

النفطية

وزارة الصناعة17
معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
18

الال64.0520190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-01-01الالذقية06090069140نبيههعبير ممدوح ديبو94501100970
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

زينب مطر الفرحان94601100971
فرحه الهواء 

العفوش
الال71.9320180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-04دير الزور09030104863

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

-سيارات)محاسبة المواد 

(نسيج

3دارسوزارة المالية37محاسبوزارة الدفاع20

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.9020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-01دمشق05120038662راياه زرقهنيرمين عدنان زرقه94701100972
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي
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16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباء1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال69.0220130إعالمإعالمإجازة1987-11-27السويداء13060009763ريماضحى ناصر العلي94801100973

5مخبريوزارة الصحة4مخبريوزارة الصحة3مخبريوزارة الصحةالال68.0320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-04-23حمص04220049395فاطمه الشمالينرجس عزت الشمالي94901100974

وزارة اإلعالم10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال65.9520150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05150043815وضحهميس بديع جمول95001100975

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء5

الال66.3920170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-02-01إدلب07250012738فاطمة طورمشفطوم أحمد طورمش95101100976
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

481مساعد اداري أولوزارة العدلالال58.2820200دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-08-20دمشق12170020043كروان الغنويهيفاء عصام الزعبي95201100977
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

100معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

مجلس الوزراء1012دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال60.5620152حقوقحقوقإجازة1990-03-11الالذقية06200063215شكوىجعفر عبدو ابراهيم95301100978
مساعد إداري 

أول
12

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
13رئيس شعبة إدارية

1079معلم صفوزارة التربيةالال59.0920190معلم صفتربيةإجازة1996-03-04دمشق04030058478منى خضوريارا يوسف العبود95401100979
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

1002محرروزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال67.1420190صحافة ونشرإعالمإجازة1993-03-01دمشق12070022411نورسبيداء محمد قطليش95501100980

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال75.0720073علم نفستربيةإجازة1983-05-01درعا12160075751علياباسل عبد السالم العيد95601100981
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال68.8520192رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01طرطوس10090107083خديجهعلي حمدان صيوح95701100982

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال58.7720140إعالمإعالمإجازة1987-01-03طرطوس10090054948فاطمهبلقيس سهيل بالل95801100983
معد مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء57

وزارة الصناعة57مترجموزارة الصناعةالال59.2720100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-03دمشق01010003135سحر مشوحآالء محمود السعود95901100984
معاون رئيس 

شعبة الترجمة
وزارة اإلعالم15

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

الال60.7320190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-01-02درعا12160057832فلايرشام محسن اشريفه96001100985
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء20

مجلس الوزراء22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال76.6020160المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-27دمشق14040078931ابتسامنور محمد حسين96101100986
مساعد إداري 

أول
26مساعد إداري أولمجلس الوزراء21

الال64.7820160إعالمإعالمإجازة1994-04-07حمص04220016729منى السليمانهيا محمد المنصور96201100987
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
15متابع اعالميوزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالم290منسق فعاليات وانشطة

وزارة العدل22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.6920200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-23درعا12160028319فاطمه الرفاعيالبتول عبد الرحمن العواد96301100988

مصنف 

مراسالت 

ادارية

483
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
6مصنف مراسالت إدارية

1072مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال57.4020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-24حماه05030012487ناجية ميهوبهديل شحيده اإلبراهيم96401100989

الال70.1520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-04-11إدلب07040053105رقيةزهراء علي حاج حسن96501100990
الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1001مطور تنظيمي

5دارسمجلس الوزراء7دارسمجلس الوزراءالال69.7120153مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-11-05السويداء13120007918غادهإزار حمد ابو لطيف96601100991
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المصرفية
42

9معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال78.8120210مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-11-18دمشق01010186731سميرهبهيه حسن سالمه96701100992
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي

معاون رئيس 

شعبة
26معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال67.7820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-17طرطوس06110067119عليا عليمي مالك ونوس96801100993

وزارة االتصاالت والتقانة35دارسوزارة الموارد المائيةالال70.0720210جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1995-07-17إدلب07110070778مهامروة مأمون الصالح96901100994
قائم باألعمال 

معاون
37دارسوزارة الموارد المائية66

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال69.9720190معلم صفتربيةإجازة1997-06-04القنيطرة14050022884ايمان العيسىرهف محمد المحمد97001100995

مجلس الوزراء1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.1020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-05-12طرطوس10160094931سناءخليل محمود ميهوب97101100996
مساعد إداري 

أول
2

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

الال57.8320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-27دمشق01020270158نجوىنور سامر المصري97201100997
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

مصرف سورية المركزي1003دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال65.4620200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01دمشق01010492240ندىزيكة خالد أرناؤط97301100998
دارس 

اقتصادي
1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1006

إجازة1997-07-12حلب02210035303زينب حسونرهام زكريا زين العابدين97401100999
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال74.8120200كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
298كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
6مخبريوزارة الصحة309فني مخبري

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال72.7020110شريعةشريعةإجازة1987-01-01دمشق01010091172سوسن عمر باشامروه احمد الرباط97501101000

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال71.2020190معلم صفتربيةإجازة1993-05-01إدلب07230012776جميلة الكنوعريفة ابراهيم الكنو97601101001

الال82.8020200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01ريف دمشق03010041888مطيعه الحمصيمروه محمد نذير قنبس97701101002
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
26

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

48
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
166

1دارسوزارة الماليةالال82.9920143محاسبةاقتصادإجازة1991-02-10دمشق12170015918هيامعالء محمد الشحاده97801101003
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة تكاليف 

وتسعير 

المواد الطبية 

والصيدالنية

23معاون رئيس شعبةوزارة المالية16

3دارسوزارة المالية4دارسمجلس الوزراء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال71.4820170محاسبةاقتصادإجازة1994-02-23الالذقية06160035524رنداريم محمود سليمان97901101004

41معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال66.0720180إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-11-07حماه05160045867هناءهيفاء صالح علي98001101005
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان

مساعد إداري 

أول
69دارسوزارة المالية9

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال60.9220130إعالمإعالمإجازة1975-12-28دمشق14040018584بسمه الحسينرامز عيسى محفوظ98101101006
محرر مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء1000

1042مدرسوزارة التربية1041مدرسوزارة التربية1040مدرسوزارة التربيةالال74.5220210تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-17دير الزور09010109283هيام الخليفةلونار فيض هللا السمران98201101008

الال68.2620190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1993-09-08دمشق03010163049يسرىتهاني نهار الصغير98301101009
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال77.4320170التمريضالتمريضإجازة1996-01-30الالذقية06120020934هيام حسنديما قيس حسن98401101010
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

1061مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال72.3620200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-30حمص04120057229نوفه حدوأماني احمد عواد98501101011

وزارة الكهرباء10مترجموزارة الكهرباءالال75.4520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1991-06-20حماه04110013369هاال العموريرهام نادر عموري98601101012
مساعد إداري 

أول
6

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

الال60.9420170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-03إدلب07010118969نهلةنوره وليد أرمنازي98701101013
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
14

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

وزارة الموارد المائية71عامل دراساتوزارة الموارد المائية67عامل دراساتوزارة الموارد المائيةالال75.3920210بيئةهندسة مدنيةإجازة1992-04-07حمص04120006169ميمونه دريعيميساء زياد مبارك98801101014
مهندس للدراسات 

المدنية
53

1062مدرسوزارة التربيةالال71.5220170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-04-03دمشق07040056472فائزةهبة علي شروف98901101015
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

صنعي
29كيميائيوزارة الصحة1063

1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.3720210إعالمإعالمإجازة1978-05-19دمشق90010154124غزالة احمدفادية جالل صالح99001101016

32محرروزارة اإلعالمالال66.7220160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-24دمشق14040010416هاله هنديلين حسين السلمان99101101017
وزارة الخارجية 

والمغتربين
31محرروزارة اإلعالم1مترجم

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال56.4920200جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-01القنيطرة14050043538خوله عويضرغده عدنان الحسين99201101018
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39
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الال63.6720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10دمشق01030251723سوسنرحاب عدنان قصاص99301101019
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم67

الال58.7320220لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-14دمشق90010230786مريمغالية حسين الفرج99401101020
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية8مترجم

إجازة1997-09-28طرطوس10270020423هيفاء خضوربراءه أحمد عمران99501101021

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

40مدرسوزارة الصناعةالال79.2020200تصميم وإنتاج
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

دراسات 

وتصميم 

الميكانيكي

52

الال60.1720180رياض أطفالتربيةإجازة1994-10-14طرطوس10180009894سميه محمودعبير حسن ديب99601101022
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع7

وزارة العدل5دارس قانونيوزارة األوقافالال58.7020172حقوقحقوقإجازة1990-05-06دمشق10140015859املادهم سهيل عبدهللا99701101023
مساعد اداري 

أول
481

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة التنمية اإلدارية38باحثوزارة التنمية اإلداريةالال80.5720163مالية ومصارفاقتصادماجستير1986-10-30الالذقية06010086526شذىوجد رفيق الصائغ99801101024
مطّور تنظيمي 

أّول
6مساعد إداري أولمجلس الوزراء57

99901101025
آيات عبدالهادي الحسين 

المحمد
وزارة االتصاالت والتقانة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال65.0020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دير الزور09010093164نجوى العيسى

مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

الال60.0420100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-05-03طرطوس10280010260جميله صالحريما احمد عمار100001101026
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة17مترجممجلس الوزراء7مترجم

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال66.8020115لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-12دمشق90010097820نزهة خلفعماد محمد شهاب100101101027
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.1720200معلم صفتربيةإجازة1997-03-11الالذقية06120021200لجينا محمدمنال محمد محمد100201101028

براءه حسام بربر100301101029
رحاب رضاكر 

مانشاهي
الال62.2120190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-01دمشق01010494013

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

1001محلل أداءوزارة االتصاالت والتقانةنعمال63.2920200محاسبةاقتصادإجازة1994-08-18دمشق01040173350رنداسالي احمد ابو عدال100401101030
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1000دارس

الال55.8520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-14درعا12160015498ميساء مكيهمرح محمد القزحلي100501101031
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية242

1076معلم صفوزارة التربيةالال64.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-06-30ريف دمشق03180083103وطفه رشقايات فضل هللا رشق100601101032

الال62.1520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1987-01-03دمشق01010087754سناءرهف مأمون الخطيب100701101033
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال65.4520210معلم صفتربيةإجازة1998-03-30حمص04230012273سعادمها محمد ديوب100801101034

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال72.5620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حماه05200089707خديجه المحمدسمر احمد المحمد100901101035

إجازة1986-04-26ريف دمشق03250062522عائشه نتوفشذى خالد نتوف101001101036
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال56.7220130كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة إعداد 

مواصفات أنظمة الجودة
20

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة
1

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
2معاون رئيس شعبة

فنون جميلةإجازة1990-11-16الالذقية06110058224سعادياره حسن محمد101101101037
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالمالال69.7020150

69دارسوزارة المالية14محلل بياناتوزارة الثقافة69محلل إداريوزارة الصناعةالال64.5220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-06-01الالذقية06090038991هدىفرح بسام منون101201101038

1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال72.9120170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-03الالذقية10220032980ميساء شحودوالء بسام اسطى101301101039

الال64.1020172حقوقحقوقإجازة1989-06-10طرطوس10220016360نديمةمؤيد محمد شعبان101401101040
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية9

وزارة االتصاالت والتقانة1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال63.7320100المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-09-09القنيطرة14040031118بدرية الريشيهناء محمد الريشي101501101041

مصنف 

مراسالت 

إدارية

21مساعد إداري أولمجلس الوزراء28

73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال72.0020220مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1999-01-01حمص04010117875هيام عيسىماريه عيسى خضور101601101042

إجازة1997-02-24دمشق10260035093قلاير محفوضأتس فهد محفوض101701101043
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال76.0520190فيزياء

الال73.6820182مخبرعلوم صحيةإجازة1995-05-01حماه05170006436يسرا نعمهيزن عباس عبود101801101044
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1072مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
303فيزيائي

نعمال65.8720200رياض أطفالتربيةإجازة1990-04-01طرطوس10110015688زينة عسافمها سليمان صالح101901101045
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

إجازة1993-01-29الالذقية06050027836مدينهمهند علي يازجي102001101046
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال69.6920180فيزياء

37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.0120203حقوقحقوقإجازة1997-01-27حمص04140043289الهام ملحمرمضان غانم دردر102101101047
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة 

الرقابة الداخلية
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم257

85دارسوزارة المالية11دارسوزارة المالية9دارسوزارة الماليةالال57.6020134دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-04-01طرطوس10160070944منيره عليمحمود محمد محمد102201101048

الال67.1820200رياض أطفالتربيةإجازة1978-07-17دمشق01010661387هديةنهى منير المغربي102301101049
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال64.4820200معلم صفتربيةإجازة1997-08-31الالذقية04030037166وفاء عيسىرزان سليمان القنطار102401101050

الال57.8720210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-01حماه05070004873رابعه االحمديسرى سمير األسعد102501101051
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء20

الال56.2520179ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-01إدلب07090105217مريمعبد القادر محمد الصدير102601101052
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة289

1077مدرسوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال66.3320200معلم صفتربيةإجازة1998-06-19حماه05070011932مها رمضانالرا محسن العلي102701101053

مجلس الوزراء16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.5020210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-05دمشق05050034472أميرهيانا فائز خضور102801101054
مساعد إداري 

أول
14

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.6620180إعالمإعالمإجازة1995-01-10الالذقية06090024232اديبه دقاقلواديسيا بسام عالن102901101055

وزارة اإلعالمالال66.0720140ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-29الالذقية06190005193حنان أسعدرزان توفيق حسن103001101056
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة57مترجموزارة الصناعة5

وزارة االتصاالت والتقانة29مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال56.6820090حقوقحقوقإجازة1981-06-22الالذقية06120000109عواطف سعيدمرفت حسن احمد103101101057
معاون رئيس 

شعبة
61معاون رئيس شعبةوزارة المالية37

الال60.8520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05150088263وزيرهبشرى محمود محمود103201101058
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية289

الال96.4020200تربيةتربيةإجازة1999-01-18حماه05100049088نجوىهديل علي شراره103301101059
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

إجازة1997-07-10دمشق03060003882زينببشرى جبر المصري103401101060
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
25كيميائيوزارة الصحة1053مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربيةالال73.7420210كيمياء تطبيقية

الال69.7620130معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1991-01-01الالذقية06120024531نوال ابراهيمغيفار سهيل محمد103501101061
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1071فيزيائي قلب ورئة صناعي

فيزيائي قلب 

صنعي
وزارة الصحة35

أخصائي معالجة 

فيزيائية
9

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.4520190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-20حمص04120071732ماجده الحسنوالء عباس مصطفى103601101062
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

الال76.3620180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-03طرطوس10170017878روزه طنبريهبا أحمد قاضي103701101063
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1000دارس

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1003دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1001محلل بيانات

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال59.7620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05090016235عصماء العسافساره ايمن العيسى103801101064
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9
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وزارة المالية1070مدرسوزارة التربيةالال56.1820220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-09الالذقية06110036951سلمىاياده محمد عيسى103901101065
معاون رئيس 

شعبة
94

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال61.4620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02طرطوس10050029520هناء حبيبريم سهيل حسن104001101066

اقتصادإجازة1996-01-16دمشق01020016328ودادآالء عماد بدوي104101101067
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
مصرف سورية المركزي1005دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.5620200

دارس 

اقتصادي
1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1008

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال69.8720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-30طرطوس10220002673منال غديرلجين محمد شاهين104201101068

1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال56.0220183لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-01دمشق04040022344اميرةاحمد محمد حمدوش104301101069

الال72.0620165التمريضالتمريضإجازة1993-04-25الالذقية06090117317امليزن حسان الجورا104401101070
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

إجازة1991-02-07ريف دمشق05190021210داللوسيم سمير حميدي104501101071
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1057مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال65.1620204فيزياء

2دارسوزارة الماليةالال68.6320210محاسبةاقتصادإجازة1992-05-21طرطوس10090042666سوزان طرافرهف عماد محمد104601101072
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15مساعد إداري أولوزارة المالية8مراقب

وزارة المالية483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال74.3820147المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-28الالذقية06090039749فاطمهعلي سليمان صارم104701101073

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية4دارسمجلس الوزراءالال62.4420085اقتصاداقتصادإجازة1983-08-28طرطوس10090024348حليمهمهند علي حسن104801101074

الال63.8020173رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-12دمشق08140030146مريمهاني حسين الرجب104901101075
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

2دارسوزارة الماليةالال75.9320190محاسبةاقتصادإجازة1996-02-22ريف دمشق03290002678كفا حسينيمروى علي بركات105001101076
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة 

الصرفيات

480مطور تنظيميوزارة العدل43

الال68.03201810اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1990-05-16طرطوس10110025492لطيفة خضورعالء سليمان علي105101101077
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
27

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.2820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09120095793فوزيهنجوى احمد الخاطر105201101078
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال61.0020200علم نفستربيةإجازة1990-03-05القنيطرة14030050136بسمه العليياسمين سيف الدين القاسم105301101079
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1060مرشد نفسي

مرشد  

اجتماعي
26

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال60.4020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01طرطوس10160003208نبيله محمدنبال غالب منصور105401101080

الال76.5520190محاسبةاقتصادإجازة1996-02-22ريف دمشق03290002698كفاصفا علي بركات105501101081
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
1دارسوزارة المالية8

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة المالية26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال62.2420200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05110001076هيام سعيدريم سليمان سعيد105601101082

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

74دارسوزارة المالية72دارسوزارة المالية32معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.2820146محاسبةاقتصادإجازة1988-04-16الالذقية06110029144اميرهعالء عبد الرزاق ابراهيم105701101083

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال72.8820170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-02حماه05020031225حليمهنعمات احمد الياسين105801101084
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال63.9720180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-12-18دمشق14010067464رقيه عوضآيات عدنان داود105901101085
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

إجازة1998-01-07طرطوس10050006623ربيحه ابراهيمديانا محمد شعبان106001101086
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال71.7920210فيزياء

الال60.2820150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-24حماه05090027141مها جبرنوار حيدر وتد106101101087
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال69.9820190بساتينهندسة زراعيةإجازة1995-03-21دمشق10110025513نبيله خضورراما عبد الحميد علي106201101088
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
20مهندس زراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني حزام 

أخضر
37

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
34فني تخطيط إنتاجي

الال66.7420210رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-05طرطوس10270015504مثيال بدرانرزان سالم العلي106301101089
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

إجازة1997-08-18القنيطرة14010081030زهره الحسينمريم عيسى محمد106401101090

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة الموارد المائيةالال73.0320200طاقة متجددة-ميكانيك
مهندس للدراسات 

الميكانيكية
21مهندس ميكانيكوزارة التنمية اإلدارية24مهندسوزارة الموارد المائية56

الال58.1120130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-23الحسكة08120068254صباح العليغاده عبد البرهو106501101091
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة9مترجم

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال68.7520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حمص04220002753حكيمه الشعبانرغد عيسى العلي106601101092

35دارسوزارة الموارد المائية37دارسوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائيةالال57.5020030جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1972-07-10الالذقية06150040119جناره شعبومنال عفيف الوزه106701101093

1020موجهوزارة السياحة73مشرفة ليليةوزارة الدفاع32مرشد نفسيوزارة الصحةالال77.8420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-03-31دمشق06010086134فاطمه الجبيليريم ثابت العاقوص106801101094

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال68.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-04-19حمص04220002748حكيمه الشعبانرهف عيسى العلي106901101095

85دارسوزارة المالية81دارسوزارة المالية75مساعد إداري أولوزارة الماليةالال63.8620210دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-08-13دمشق01020175252ميادهراما محي الدين جاويش107001101096

الال60.0820150قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-01-02الالذقية06100059508هيامنور محمد نور الدين107101101097
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال68.0520191لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دمشق06050016270سميرهعبد الرزاق احمد شامي107201101098

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.1020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-01الالذقية06220011487ابتسام عليارنا غسان صالح107301101099
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال69.7220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-05-13ريف دمشق03100010865هناء حامدنبال خالد حامد107401101100
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

الال58.7220180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-20دمشق10230008824سميره حسنعلي غسان حسن107501101101
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مترجم

وزارة اإلعالمالال60.2720160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-07دمشق01040184935وصفية حاج عليمؤمنة تيسير الفره107601101102
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةنعمال70.1220162رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-04-20الالذقية06220027714هدىعلي محمد خضور107701101103

71مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة70محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة69محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال62.5120200حقوقحقوقإجازة1996-03-17السويداء13050011371هدى ابو زين الدينديمه طارق جعفر107801101104

الال61.3020200حقوقحقوقإجازة1994-04-07دمشق05120001463فاطمهرغد نجيب العكاري107901101105
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
92معاون رئيس شعبةوزارة المالية64مراقبوزارة المالية12مراقب

الال70.2020110رياض أطفالتربيةإجازة1987-06-01حماه05160016697منىسهى يونس خطيب108001101106
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال63.6720183إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-05طرطوس10010095944هدىعلي مالك درغام108101101107
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15محلل اداري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
16محلل إداريوزارة المالية25

الال68.9320210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1998-01-08حمص04011047277نهادعايده جمال الدرغام108201101108
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1003محرروزارة اإلعالم12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

22مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانةالال65.3220140إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-01-10حماه05120012790ليلى رسودسونيا مصطفى الخضور108301101109
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

اول
102مبسط اجراءاتوزارة المالية281

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال76.9620130لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حمص04220006236ضحوكغيانا حسين العقده108401101110

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال63.1720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-28طرطوس10260004867ديانا محمدهال فيصل حسن108501101111

وزارة الموارد المائية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال60.2820132المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-15دمشق04040002772أمينه سعيدأحمد كريم فرج108601101112

مصنف 

مراسالت 

ادارية

14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية6
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الال59.4120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-31حماه05170000291جميله حسنمرام رضوان جليس108701101113
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1074مدرسوزارة التربية7مترجم

نعمال58.6720130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-08الالذقية06110032886خديجه ابراهيمرشا سهيل جديد108801101114
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة المالية218معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم95

وزارة المالية76مساعد إداري أولوزارة الماليةالال59.7720100حقوقحقوقإجازة1985-10-27الالذقية06170018371فطينا عثمانلميس هيثم اسماعيل108901101115
معاون رئيس 

شعبة
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء52

1074مدرسوزارة التربيةالال57.9320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-08الالذقية06230007846نديمه حسنضياء جهاد عباس109001101116
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
68مراقبوزارة المالية46مترجم

109101101117
محمد خير اسماعيل 

العتمة
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم10محلل إداريوزارة النقل52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.1320193حقوقحقوقإجازة1992-01-31درعا12160043081نوال

الال58.2720202لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-11حمص04040013139حسنه خضورمجد جهاد خليل109201101118
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

الال64.9020130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-17السويداء04150005995ماري االبراهيمفيروز جودات يوسف109301101119
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة المالية218معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

الال65.6820194حقوقحقوقإجازة1993-01-01الالذقية06090126676تغريداحمد محمد علوش109401101120
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
1مساعد قانوني

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مساعد اداري 

أول
5

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال60.4020182إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-04طرطوس10010040234سلوىعلي امين حسن109501101121
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
61محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة1000محلل إداري

1046مدرسوزارة التربيةالال71.6720190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-20ريف دمشق03320023889روضهمحمد قاسم غالب العسلي109601101122
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1047مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

الال64.6120170حقوقحقوقإجازة1991-01-01درعا12100000997جورجيتدريد عيسى ابوذراع109701101123
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة25محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة9

7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءنعمال58.3620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-14ريف دمشق14010087796ناجيه ولد عليحسنه علي المصطفى109801101124
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة1008مدرس

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال62.4920200معلم صفتربيةإجازة1992-02-25حمص04070019330حياة االحمد االخرسساريه خضر الفيحان109901101125

وزارة الثقافة14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال58.4520180المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-28دمشق03250107162نصرهريم احمد ادريس110001101126
معاون رئيس 

شعبة
6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية1

مجلس الوزراء29مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال67.7120200حقوقحقوقإجازة1997-01-30الالذقية06090062209عزيزههبه رضوان شحيده110101101127
مساعد إداري 

أول
481مساعد اداري أولوزارة العدل13

وزارة المالية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال57.8320180المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-25ريف دمشق90010201896منى نصرةنور محمد محمد110201101128

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال58.2720170صحافة ونشرإعالمإجازة1993-01-01دير الزور09130057936رباح العطيهاالء عيد الحسين110301101129

الال68.6620210مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-01-01حماه05150101573سهام صالحرنا غسان حسنه110401101130
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال63.3520170دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-01حماه05080011988لينداراما زياد الحسين110501101131
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة الموارد المائية9

مساعد اداري 

أول
93معاون رئيس شعبةوزارة المالية1

إجازة1991-01-07حمص04010102984هيام جعفرميس عدنان الجعفر110601101132
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال66.9920170كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
وزارة الثقافة18

معاون رئيس 

شعبة
8

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1معاون رئيس شعبة

110701101133
فاطمه محمد جودت ابو 

ديب
وزارة الصناعة57مترجموزارة الصناعةالال66.8220200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10إدلب07240054506سعاد برغود

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
وزارة اإلعالم15

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

الال71.8320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-07-14حماه05150122239نبال سلطانيارا محمد شاليش110801101134
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربية1063فيزيائي قلب صنعي

1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال76.1620211رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01حمص04010466481يمناحمد غازي محمد110901101135

22مخبري فنيوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحة23مخبري فنيوزارة الصحةالال68.8020170علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-01-10الرقة11050027025أسيمه األحمدألهام حسن الشواخ111001101136

1021مدرسوزارة السياحةالال59.5520164لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-06القنيطرة14040040000ريمةاحمد علي االسعد111101101137
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1004محرروزارة اإلعالم7مدقق لغوي

وزارة المالية52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.3120200حقوقحقوقإجازة1992-06-05ريف دمشق03120039687شهيره الحسينهيام قاسم الرمليه111201101138
معاون رئيس 

شعبة
38مساعد اداري أولوزارة الكهرباء59

وزارة المالية51معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.6720200حقوقحقوقإجازة1988-10-09ريف دمشق03120041309نزله الرميلهزهره ابراهيم الرميله111301101139
معاون رئيس 

شعبة
42مساعدإداري أولوزارة الكهرباء62

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال67.2820180دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-06-12دمشق06200110388سفيرة معاللجين شفيق عدره111401101140
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
9

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
40محلل إداري

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال66.6720050إعالمإعالمإجازة1983-01-05ريف دمشق03250027602عفاف حالقنبال ابراهيم حبيب111501101141
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1002محرروزارة اإلعالم290

الال67.6920180رياض أطفالتربيةإجازة1996-12-31دمشق90010230625حليمة الطالبروان حمزة حمزات111601101142
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.3020110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-11دمشق01010192460سميهالء محمد فائز سفرجالني111701101143
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7

وزارة اإلعالمالال61.0720180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01الالذقية06020086863شاديهمكارم حافظ حسون111801101144
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
10مترجموزارة الكهرباء5

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال59.4820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-14طرطوس10010058531فاطمه حسنريم حسين فاخري111901101145

6مساعد إداري أولمجلس الوزراء5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراءالال80.0020210مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-05-01طرطوس10020013309رابحه مرعيكنانه محمد حسان112001101146

إجازة1995-04-11دمشق10220037763زهور ابراهيمهبه سجيع عثمان112101101147
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1052مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال69.3720220كيمياء بحته

وزارة العدل53معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.2220150دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-01دير الزور09010024232زينب الخضرلجين نجم النايف112201101148
مساعد اداري 

أول
5مساعد إداري أولوزارة النقل482

الال55.1220150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-15حماه05190030638حياة ناصربشرى سمير مخلوف112301101149
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

16مدخل بيانات إحصائيةوزارة التنمية اإلدارية9محلل احصائيوزارة الكهرباء27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال72.7120210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1997-01-01الالذقية06110046123سحرلمى حسين سليمان112401101150

اقتصادإجازة1998-04-16دمشق10160150594ظهيره داودغفران فائز اسعد112501101151
الدراسات المالية 

والمصرفية
وزارة التنمية اإلدارية1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال82.3020210

مطّور تنظيمي 

ثان
4دارسمجلس الوزراء8

الال60.3520130دراسات قانونيةحقوقإجازة1982-05-01القنيطرة14040051721هيله الخنيفسنهاد موسى الخنيفس112601101153
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة المالية9مساعد إداري أول

معاون رئيس 

شعبة
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية92

الال60.6220200حقوقحقوقإجازة1994-09-01طرطوس10160150586ظهيره داودسماره فائز اسعد112701101154
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم101محلل اداريوزارة المالية40محلل إداري

الال60.0420170دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-02-02دمشق90010095085جميلة حسيناسماء فخري حميدي112801101155
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة العدل9مساعد إداري أول

مساعد اداري 

أول
92معاون رئيس شعبةوزارة المالية481

وزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباءالال58.2720090إعالمإعالمإجازة1979-06-07حماه05050172972عدنيهلمى حسن اليوسف112901101156
معد مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء57

113001101157
تسنيم محمد غسان 

الحموي
16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال68.2720170شريعةشريعةإجازة1995-03-22دمشق01010368401ميساء

113101101158
بيان محمد راتب حماميه 

الحمصي
إجازة1996-01-20دمشق01040136002دالل

-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8كيميائيوزارة الصحة30فني مخبريوزارة الصحة25كيميائيوزارة الصحةالال76.9520180كيمياء تطبيقية
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إجازة1995-09-17الالذقية06200024741مياده قاهرحيدر هاني زينو113201101159

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال70.3920202قوى ميكانيكية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
28دارس فنيوزارة النقل40مهندس مشرف

الال56.9720173علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-01حماه05100034376حبوس الراعيحسين علي زيني113301101160
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1003محرروزارة اإلعالم12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

إجازة1995-01-10حماه05100060946رمزيه عيسىيارا عزيز عيسى113401101161
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربيةالال65.4720220فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

- فيزيائي 

فيزيائي 

شعاعي

1068
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
297فيزيائي

إجازة1997-01-31دمشق90010230193خيرية دياباية يحيى انس113501101162

-رياضيات<-العلوم

رياضيات تطبيقية <

ومعلوماتية

رياضيات تطبيقية 

ومعلوماتية
1049مدرسوزارة التربيةالال71.3820210

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1003مدرس

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال64.4220080إعالمإعالمإجازة1985-05-14السويداء13090008789سلوى المقتنور وليد نرش113601101163

17مطور تنظيميوزارة الماليةالال62.0020174إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-06-01ريف دمشق03200022392الهام زيتونإهاب عبد الحميد الحلبوني113701101164
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
10مبسط إجراءات

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1000منسق أعمال

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.2720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-11ريف دمشق03210002066خالدهبدريه يوسف جمال الدين113801101165
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال59.5220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20طرطوس10090047226هيام بدورسعاد محمد اسماعيل113901101166
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

الال60.4020130محاسبةاقتصادإجازة1982-09-11طرطوس10160128253هيام اسماعيلرامي سعد يوسف114001101167
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الموردين
32

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة تكاليف 

وتسعير 

المواد الطبية 

والصيدالنية

24معاون رئيس شعبةوزارة المالية16

إجازة1992-10-19طرطوس10140016553فاطمة فياضفاضل أحمد صالح114101101168

-رياضيات<-العلوم

رياضيات تطبيقية <

ومعلوماتية

رياضيات تطبيقية 

ومعلوماتية
1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال64.4720203

إجازة1996-07-01دمشق05150123741وداد اسماعيلرهف احمد احمد114201101169
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعةالال68.7220210فيزياء

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة19
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
297فيزيائي

وزارة االتصاالت والتقانة6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال79.3120207تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-08-03دمشق01020311758فاتنمحمد محمد بسام قاروط114301101170
معاون رئيس 

شعبة
38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة79

وزارة االتصاالت والتقانة9دارسوزارة الماليةالال62.7920183دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-01درعا12170033780سميرهكمال تيسير الزعبي114401101171
معاون رئيس 

شعبة
68مساعد إداري أولوزارة الصناعة76

الال76.8020080ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-07-10طرطوس10030002432حنان بطرسكارولين جورج توماس114501101172
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة15مترجموزارة الثقافة9مترجم

وزارة الصناعةالال62.9720110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01الالذقية06150034968سميرهنجوان علي نزيهه114601101173
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
وزارة اإلعالم57مترجموزارة الصناعة15

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

الال59.5820133ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-27الالذقية06120026575مجيده مرهجرامي يوسف حسون114701101174
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الدفاع243معاون رئيس شعية

مترجم لغة 

انكليزية
وزارة الصناعة5

معاون رئيس شعبة 

الترجمة
15

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-19دمشق01010503854ايمان بحبوحروعة عبد المطلب رسول114801101175
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

1072مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال55.7520090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-21الالذقية06220002039رئيفه مقصودهناء عزيز سليمان114901101176

7دارسمجلس الوزراءالال70.5920210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-09-14ريف دمشق03140041081مريم ناصررفيف لطفي ناصر الدين115001101177
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
89دارسوزارة المالية16

الال65.1520090علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-02دمشق01010108883هدى الهنديغزل حسن الشيخ115101101178
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
38مساعد إداري أولوزارة النقل39

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال73.2520143لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05120010120ابتسامعلي عيسى قعير115201101179

وزارة الصحة35فيزيائي قلب صنعيوزارة الصحةالال71.3520202معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1995-03-01حمص04140020740دوالتعمار رؤوف غانم115301101180

أخصائي 

معالجة 

فيزيائية

9
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب ورئة 

صناعي
1071

الال65.8220120علوم سياسيةعلوم سياسيةماجستير1990-08-28دمشق01030224945ورقاءدانيه احمد الملقى115401101181
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.0620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10110005741هيام درويشعال تيسير خضور115501101182
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

الال63.6120130مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1991-06-01ريف دمشق03110059486جهيدهنزهه ناصر الصبره115601101183
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال63.7120201لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-16حماه05180029142ابتسامعمار علي عبدالرحمن115701101184
مدرس لغة 

فارسية
33

68مراقبوزارة المالية32محرروزارة اإلعالمالال56.1220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-01القنيطرة14040018627نهله بدرندى وحيد مصطفى115801101185
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

إجازة1993-08-20طرطوس10160110043نجالغدير ابراهيم خطيب115901101186
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال67.9820182فيزياء

الال61.8720110رياض أطفالتربيةإجازة1982-01-30ريف دمشق04110016405فاطمهلينا عبد العزيز حالوه116001101187
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال73.0020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-06-13دير الزور09010012040ليندا االحمدهديل منير الحمود116101101188
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
230مبسط إجراءات

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
229

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
5مشرف شؤون متدربين

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال64.8820190شريعةشريعةإجازة1996-01-01درعا12020001032فتحيهايمان عدنان الخليل116201101189

1061مدرسوزارة التربية1062مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربيةالال69.8620172علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-03-17دمشق06090003171سحرعالء توفيق خير بك116301101190

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال62.4120127لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-30دمشق04040009874زينبفراس علي غيانه116401101191
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال58.8820200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-25الالذقية06200081696مطيعهمرح نمير جديد116501101192
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
244

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة97معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.4120210محاسبةاقتصادإجازة1995-08-01ريف دمشق03140048162سميعااروى كامل حسن116601101193
معاون رئيس 

شعبة
80

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد 

(نسيج-سيارات)

20

64مراقبوزارة المالية84دارسوزارة المالية487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.3320174حقوقحقوقإجازة1992-01-07دمشق03140000629عفيفةادهم محمد دياب116701101194

مجلس الوزراء69دارسوزارة الماليةالال76.2220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-05-05الالذقية06040042380منااريج عبد هللا سليمان116801101195
مساعد إداري 

أول
1

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة المالية20مترجموزارة التنمية اإلداريةالال61.1020210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-01طرطوس10090044951الهام اسماعيلسيراء محمود احمد116901101196
معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

الال57.3320180حقوقحقوقإجازة1993-06-23دير الزور09010035472امل االبراهيمليالس غسان الحمد117001101197
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
5مساعد اداري أول

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
6مساعد اداري أول

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.4020210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-20طرطوس10090047122نجال ضواوالء محمد العلي117101101198
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية244
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الال59.5920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-28الالذقية06230008412نزهه صالحمروى كاسر زلف117201101199
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1074مدرسوزارة التربية68مراقبوزارة المالية217معاون رئيس شعبة

117301101200
اسراء عبد اللطيف 

سليمان
الال63.7420130رياض أطفالتربيةإجازة1991-03-21دمشق10260028261بشيره عيسى

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

14رئيس شعبة الصرفياتوزارة األوقافالال74.0920120محاسبةاقتصادإجازة1988-09-14دمشق01020217744كوكبنبال فواز زياز117401101201
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
1مساعد إداري أولمجلس الوزراء4مساعد مالي

17مدققوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال69.3420170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-11-09حماه05140023378سوريهنغم سليمان أحمد117501101202

69دارسوزارة المالية72دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال71.4120200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01دمشق03210009894دنيا زاهدهفاطمه دياب زاهده117601101203

الال70.3120153هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1992-11-16إدلب07010197358عائشة اليوسفمحمد مصطفى ضعضع117701101204
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة النقل29فني دارس

مساعد إداري 

أول
39مساعد إداري أولوزارة النقل38

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال55.2420080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-01الالذقية06230006329ماريه محمدمواهب علي صالح117801101205

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال60.4020202لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10160114337امنه محمدسنان عبدالكريم صالح117901101206
معاون رئيس 

شعبة
94

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

20مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال73.2620200تصويرفنون جميلةإجازة1997-05-07القنيطرة14010055268شهيره زكرياعالء اسامه ابراهيم118001101207

14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.9220150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-14الالذقية06120030322عفافسوسن محمد احمد118101101208
وزارة الخارجية 

والمغتربين
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مترجم

68مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانةالال59.3620140المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-03دمشق05150088473عهد بركاتميسم مفيد بركات118201101209
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
22مساعد إداري أولمجلس الوزراء284أمين مكتبة

الال59.0120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-20ريف دمشق03130009835وفاءناهد مهاوش أبو دقه118301101210
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية244

الال58.7020211لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-16إدلب07190029888نعيمةضياء الدين عبد هللا رزق118401101211
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.4520170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1994-01-01الحسكة08170026704حسينه مال موسىحكمه حسين علي118501101212

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال67.0820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-08دمشق10220036761مهى جديدساره عدنان حمدان118601101213
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

إجازة1997-07-23الالذقية06110067627مهالمى محمد بدر118701101214
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال70.4320210كيمياء تطبيقية

وزارة األوقاف6مدقق ماليوزارة األوقافالال69.9220100محاسبةاقتصادإجازة1987-01-25ريف دمشق03080067269حليمه عرسالينور محمود عبد هللا118801101215
رئيس شعبة 

الصرفيات
15رئيس شعبة الجبايةوزارة األوقاف14

الال68.2920184التمريضالتمريضإجازة1993-01-01حماه05190036694كريمة خليلخليل هاشم سلمان118901101216
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

الال69.3020210محاسبةاقتصادإجازة1996-07-03ريف دمشق03350015396هدى بعكرسيلفانا سامر البعيني119001101217
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
48

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة4مشرف مالي

8مهندس صيانةوزارة األوقاف42رئيس شعبة االمتحاناتوزارة الصناعةالال71.2220180تقانيات حاسوبالعلوم التطبيقيةإجازة1994-05-20ريف دمشق03140027832جميله نجمهتغريد مصطفى عجاج119101101218

3دارسوزارة المالية91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.4920183محاسبةاقتصادإجازة1995-10-28الالذقية06200064636اسمهانذو الفقار وفيق صالح119201101219
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

وزارة النقل9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10ريف دمشق03230013700مينار غصنريم رضوان غصن119301101220
مساعد إداري 

أول
38

وزارة المالية115معاون رئيس قسموزارة الماليةالال61.9220210حقوقحقوقإجازة1998-03-14دمشق14050012059فاطمهبشرى وليد العمر119401101221
معاون رئيس 

شعبة
99معاون رئيس شعبةوزارة المالية100

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال57.6620190شريعةشريعةإجازة1990-05-11دمشق03100026736نجاحرندة ذيب يوسف119501101223

الال60.1920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05050155812نظيره السليمانعال جودات عفيفه119601101224
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

الال74.0320150العلوم البيئيةالعلوم البيئية<-العلومماجستير1992-07-01حماه05180022906نوال عيسىضياء عادل علي119701101225
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

الال59.4920120رياض أطفالتربيةإجازة1983-01-01دمشق01010189305فائزهعال محمد ثابت طعمه119801101226
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال70.3020210شريعةشريعةإجازة1995-08-01ريف دمشق03340011209زبيده العسسدعاء شادي الراعي119901101227
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

إجازة1994-12-15دمشق90010212714وفاء محمدتغريد طه محمد120001101228
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1052مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة التربيةالال75.0020190كيمياء بحته

وزارة المالية101محلل اداريوزارة الماليةالال62.4220182حقوقحقوقإجازة1992-04-29طرطوس10020007415وئام عبد هللاحازم هيسم عبد هللا120101101229
معاون رئيس 

قسم
107معاورن رئيس قسموزارة المالية103

اقتصادإجازة1985-02-02حمص04010494557هالهزينا اليان ربوع120201101230

حاسوب ونظم معلومات 

في االقتصاد واإلدارة 

والمحاسبة

17محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال61.2020110

الال55.3020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-04الالذقية06100080315لميس سليمانزينب أصف القصاب120301101231
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية6مترجم

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية95

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.5620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دمشق90010217951زعيلة حمدنعمة اسعد اسعد120401101232
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

الال69.2120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1990-09-21إدلب07220106124مريموالء أحمد األطرش120501101233
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1062مدرسوزارة التربية1063فيزيائي قلب صنعي

69دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية90دارسوزارة الماليةنعمال61.6820109اقتصاداقتصادإجازة1982-02-01طرطوس10250007651سميرة األحمدعلي وجيه اسماعيل120601101234

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال58.8420100فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-02القنيطرة14010056971زهيه االحمدهنادي ابراهيم علي120701101235
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل40

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال77.1820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-07-11طرطوس10220024646رحاب عبد الكريمراما ابراهيم داؤد120801101236

وزارة المالية2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.5220140المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-10الالذقية06090024470حميدهنورا يوسف معال120901101237

مصنف 

مراسالت 

ادارية

28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة14

الال74.3920200بساتينهندسة زراعيةإجازة1995-10-15الالذقية06060025074لمينور عماد زملوط121001101238
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
20مهندس زراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني تخطيط 

استثماري
33

الال73.5420190بساتينهندسة زراعيةإجازة1995-06-20حمص04130058256تغريد صالحنورهان سعيد حسن121101101239
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
33فني تخطيط استثماري

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني استصالح 

وإدارة آليات
35

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
38فني نخيل

وزارة المالية40معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.8120160مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-11-20طرطوس10160121096فائزه شعبانفادية ماجد احمد121201101240
معاون رئيس 

شعبة
23

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

64مراقبوزارة الماليةالال62.6220220حقوقحقوقإجازة2000-01-01الالذقية06090136785حنانحيدر فيصل شبول121301101241
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال60.2420210معلم صفتربيةإجازة1997-07-25الالذقية06090038838نادياعفراء اسامه منون121401101242

الال73.7620201إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-22الالذقية06090051426نوالخضر زين ديب121501101243
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5محلل إداري

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
1مساعد إداري أولمجلس الوزراء16

64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال59.6620210معلم صفتربيةإجازة1994-02-11القنيطرة14010080383مها العباسايمان احمد عوض121601101244
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

الال63.7920200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-23حماه06100020132اليده سويدسالف منذر مهنا121701101245
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية6مترجم
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الال63.9520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-27دمشق01010623621خزامىماسه محمد طريف آقبيق121801101246
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء9مترجم

وزارة المالية481مساعد اداري أولوزارة العدلالال57.6020153حقوقحقوقإجازة1987-10-20درعا12160008465صباحمحمد صادق علي عتمه121901101247
مساعد إداري 

أول
83دارسوزارة المالية76

وزارة المالية23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال68.5520210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-28طرطوس10150000064نظيره اسماعيلاحالم علي غانم122001101248

مصنف 

مراسالت 

ادارية

34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع14

الال64.7420210محاسبةاقتصادإجازة1986-01-31الالذقية06020088207مطيعهلمى بسام محمود122101101249
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
91معاون رئيس شعبةوزارة المالية47مدققوزارة الموارد المائية4مساعد مالي

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.7520137لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دمشق01030073134هدىمحمد ياسر عبد هللا نويدر122201101250
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

122301101251
هبه هللا محمد ايمن 

الراعي
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.8920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-06دمشق01010328665ناهده

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7مدقق لغوي

72دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال70.7020170محاسبةاقتصادإجازة1994-04-11ريف دمشق03210001066ميسون علقمنهال باسل شعبان122401101252
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

481مساعد اداري أولوزارة العدل478محلل اداريوزارة العدل482مساعد اداري أولوزارة العدلالال65.0120153حقوقحقوقإجازة1990-10-20الالذقية06200102277فيروزهمام معين ابو ريش122501101253

75مساعد إداري أولوزارة المالية49مدقق عقودوزارة الدفاع481مساعد اداري أولوزارة العدلالال60.8420183دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-07-30دمشق03280073810خيريهمحمود محمد شحاده122601101254

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.0120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01القنيطرة14020057257منا وردهنور حسين الكهيدو122701101255
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

نعمال62.8520210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-07-25حماه05190018005هيام صالحراما سمير ونوس122801101256
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

وزارة التنمية اإلدارية39باحثوزارة التنمية اإلداريةالال100.0020190حقوقحقوقدكتوراه1990-01-06طرطوس10010095210الهامقيس محمد عبد القادر122901101257
مسؤول تحليل 

إداري
60مطّور تنظيمي أّولوزارة التنمية اإلدارية35

إجازة1997-01-01إدلب07090052104مجيدةإسراء زياد العوض123001101258

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

27مبرمجوزارة النقلالال69.7520190هندسة إلكترونية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة38مشرف شبكات

الال69.6620170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-04-23إدلب07010005597نهال عصفوربتول وجيه حصر123101101259
الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1008منسق أعمال

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال70.5220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-10حماه05180028995سهيال نادرسوسن مصطفى محمد123201101260

الال63.9820210تربيةتربيةإجازة1991-08-12القنيطرة14050020458فيروز قاسمفاطمه طالب سرحان123301101261
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-27القنيطرة14030022343فاطمه العليصفاء فرحان منصور123401101262
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال56.6120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دمشق03280044718ورده غاليهسماح حسن فرحه123501101263
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال61.6720109المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-28إدلب07230007701غادا رحيموعامر أحمد النمر123601101264
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مصنف 

مراسالت 

إدارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية6

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال62.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-07دمشق03300084461اميرهضحى احمد الخلف123701101265

1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال65.9020200معلم صفتربيةإجازة1998-05-02حماه05170002434سمر علوشضحى عبدو ديوب123801101266

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال61.7320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-05دمشق14010035267أمينه العطا هللابشرى عبد الكريم منصور123901101267
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7

124001101268
نعمى محمد حسين 

وسوف
5مخبريوزارة الصحة4مخبريوزارة الصحة3مخبريوزارة الصحةالال70.8420120علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-08-20طرطوس10010081205ليلى سالمه

وزارة المالية91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.2020180محاسبةاقتصادإجازة1994-09-20طرطوس10220031763نجوىرهف شعبان محمد124101101270
معاون رئيس 

شعبة
66مراقبوزارة المالية39

إجازة1994-01-09ريف دمشق03330027288ليال عبد الجليلمروى محمد رمضان124201101271
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1051مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربيةالال66.8720200كيمياء تطبيقية

دبلوم1985-09-21دمشق04220054951سميحه ملحمكنده شعبان برهوم124301101272
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال60.2620120فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
297فيزيائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

- فيزيائي 

فيزيائي 

شعاعي

وزارة الصناعة1068

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

19

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية1062مدرسوزارة التربيةالال72.2420200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1997-08-10ريف دمشق01010642848عبيده القدسيرهف سامر الخاناتي124401101273

1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال72.0920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-04حماه05150038588مطيعهأريج محمد ريا124501101274

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال71.4720180بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-06دمشق01010617623رانيارنيم محمد بسام االصيل124601101275

وزارة المالية22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال69.0120200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01الالذقية06200059340هيفاءزين العابدين هيثم حسن124701101276

مصنف 

مراسالت 

ادارية

34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع14

الال91.2020200تخطيط وإدارة تربويةتربيةماجستير1986-11-02طرطوس10250002203نجاح ديبرماز محمود معال124801101277
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

1000صحفيوزارة الصناعة12محرر رئيسيوزارة اإلعالم1002محرروزارة اإلعالمالال66.2620210صحافة ونشرإعالمإجازة1999-06-21حماه05050160021منال احمد عبشيشام سرحان الموعي124901101278

وزارة اإلعالمالال64.2320130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01طرطوس10230004975نبيهه سليمانسجى شفيق خضر125001101279
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

1077مدرسوزارة التربيةالال65.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-27حماه05170035688عبير سليماننور راقي حالحيل125101101280

وزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال70.9420180محاسبةاقتصادإجازة1993-04-28القنيطرة14050029737مريم غانماالء محمد عبد هللا125201101281
معاون رئيس 

شعبة
5دارسوزارة المالية23

الال61.4620190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-04ريف دمشق03140031355فاطمه شباطثروت محمود حوريه125301101282
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

1002محرروزارة اإلعالم1000صحفيوزارة الصناعة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال75.0020200عالقات عامةإعالمإجازة1987-01-03ريف دمشق03100012216نهله جعفرمنى علي جعفر125401101283

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال63.7320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01حماه05170053203حسنا شدوداخالص عصام خضور125501101284
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية83دارسوزارة الماليةالال66.6120200دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-04-14إدلب07090051835مجيدةراما زياد العوض125601101285
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
9مساعد إداري أول

وزارة الموارد المائية76معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال60.1120180حقوقحقوقإجازة1994-01-01الرقة11010236877زكيه العلي الصالحزينب ابراهيم العبد هللا125701101286
مساعد اداري 

أول
5مساعد إداري أولوزارة الموارد المائية1

الال71.1920180رياض أطفالتربيةإجازة1996-09-01دمشق14040075300سعدهرهام وليد طه125801101287
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال75.6220120مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-01-01القنيطرة14010033488دالل الحاجمحمد محمود فرح125901101288
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

12
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجازات
13

مجلس الوزراء32محرروزارة اإلعالمالال61.2520160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-04الالذقية06100007446اوديتوئام احمد علي126001101289
مساعد إداري 

أول
14

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
38معاون رئيس شعبة

الال80.6620200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-05-03ريف دمشق03280051949فريزه القاضيريم محمد حديد126101101290
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

الال65.9020090رياض أطفالتربيةإجازة1983-08-22ريف دمشق03290008238نزهه الشيخ عليحسن محمد الشيخ علي126201101291
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية
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هندسة معلوماتيةإجازة1996-02-08القنيطرة14010031661عائشه الهيشانسناء مصطفى السكران126301101292
البرمجيات ونظم 

المعلومات
4مبرمج ومحللوزارة الدفاعالال70.8920200

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
3محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة30مهندس برمجة

هندسة معلوماتيةإجازة1997-01-30دمشق90010231486سميرة الصعبياسراء عثمان عثمان126401101293
البرمجيات ونظم 

المعلومات
الال74.6620200

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
30مهندس برمجة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مهندس 

برمجيات
9مبرمجوزارة االتصاالت والتقانة212

الال69.0020181محاسبةاقتصادإجازة1993-07-03طرطوس10010115975نداءعلي احمد سليمان126501101294
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية8مراقب

معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل32

وزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحةالال61.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05حمص04150021267سركس المعروفزينب ابراهيم ديب126601101295
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

الال53.9620180حقوقحقوقإجازة1972-01-10حماه05190014442حفيظه ابراهيمعلي يوسف محمود126701101296
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية9مراقب

معاون رئيس 

شعبة
وزارة النقل53

مساعد إداري أول 

لخدمات العاملين
1

1060مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال66.6120190بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01الالذقية06090075426فداءنور وضاح سعيد126801101297

الال62.7920060حقوقحقوقإجازة1978-09-05دمشق90010053796وصفيه مفلحخلدون احمد عبدالقادر126901101298
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
49معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1مشرف تعاوني

127001101299
سوسن عبد الهادي 

العباس
1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال65.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-29حمص04030014556مها المحمود

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.8320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20حماه05010242021سميره هرموشسوزان حامد عبود127101101300
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

1006دارس جودةوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال71.0220170إرشاد سياحيسياحةإجازة1991-02-22دمشق04150021259سركس المعروفهبه ابراهيم ديب127201101301

إجازة1994-11-24طرطوس10100035404هيام ونوسعال حسان علي127301101302
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربيةالال67.9020200فيزياء

الال80.8020190قسم االقتصاد الدوليعلوم سياسيةماجستير1990-09-26دمشق01010463814عائدهدريد كامل الكردي127401101303
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة األوقافالال61.0020090حقوقحقوقإجازة1986-03-08طرطوس10160060529اكتمال غانمحيدر عالء الدين غانم127501101304
رئيس شعبة  الواردات 

واألمالك
11

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

الال69.0320170مخبرعلوم صحيةإجازة1993-06-14حمص04130040567فوزيه موسىلوجين رهجات صالح127601101305
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
303فيزيائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1064فيزيائي

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال57.9220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-20الالذقية06090077111فاطمةياسمين اسماعيل صبح127701101306

الال66.0020180قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-03-08دمشق03090037148روال الفرخمارال ريمون الحالق127801101307
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال58.1920120إعالمإعالمإجازة1985-04-13طرطوس10260029761سهيله غانمنجوى يوسف ميهوب127901101308
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

وزارة المالية56معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.8920180حقوقحقوقإجازة1994-01-19حماه05190003273بديعه حسنرؤى فيصل سليمان128001101309
معاون رئيس 

شعبة
58معاون رئيس شعبةوزارة المالية57

الال70.8520180رياض أطفالتربيةإجازة1996-01-16حماه05100066253سوهام ابراهيمشام أيمن عليشه128101101310
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.7220110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-28درعا12160014633منىليلى رفيق الخوري128201101311
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
5مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاع243

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال73.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-17الالذقية06170007811سمار يونسغرام نورس سلهب128301101312

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال69.8920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-07-05الالذقية06200093004ازدهاررشا حبيب اسماعيل128401101313

الال58.3920084حقوقحقوقإجازة1984-06-08طرطوس10280004173حبوبمحمد علي حمدان128501101314
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1002متابع قضايا تحكيم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1000مطور عقد خدمة

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال59.3920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-15الالذقية06100001089سمر حميدفاطمه عزيز عز الدين128601101315
معاون رئيس 

شعبة
32محرروزارة اإلعالم94

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال69.3020110لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-08-14دمشق06170029996وسيلهأيهم علي حسون128701101316
مدرس لغة 

فارسية
33

1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال63.8220210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-11طرطوس10120002238توفيقه زهرهروال محي شحود128801101317
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت والتقانة22مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانةالال66.7620030إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-01-01طرطوس10010111804نظيره زهديضحى شهاب حسن128901101318
معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولمجلس الوزراء79

الال68.8420210مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1998-01-02طرطوس10090090905يسرى صيوححنين نبيل شما129001101319
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

مجلس الوزراء76كاتب عقودوزارة الدفاعالال80.0020190حقوقحقوقإجازة1998-01-03حماه05150078224ملكه عطيهنبال عطيه عطيه129101101320
مساعد إداري 

أول
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم13

1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال69.4720200معلم صفتربيةإجازة1998-08-15دمشق13130002186رحاب رعدمرح رياض قرقوط129201101321

وزارة النقل40مساعد إداري أولوزارة النقلالال62.1420170لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-15دمشق04220044490ضاحيههبه عبد الكريم شعبان129301101322
مصنف 

مراسالت
16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم41

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال73.7320160لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-07دمشق05170003596اديبه سليمانوالء أحمد زوده129401101323
مساعد إداري 

أول
16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم40

إجازة1992-01-02طرطوس10140009950رئيفه رقيههبه محسن الحاج129501101324
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال67.5020200كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25كيميائيوزارة الصحة1معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
4محلل عينات علفية

1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال69.5620200معلم صفتربيةإجازة1996-09-15دمشق13130004597وفيقة نادرمروة مروان رعد129601101325

الال65.5620180معلم صفتربيةإجازة1996-07-17القنيطرة14030048525شامه غبشايه ابراهيم راضي129701101326
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة اإلعالم94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.4520130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-09طرطوس10160044942سميره يوسفنسرين كاسر عيد129801101327

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

5
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

الال62.6820200دراسات قانونيةحقوقإجازة1978-03-29الالذقية06110030514امينهأماسل أحمد علي129901101328
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
99معاون رئيس شعبةوزارة المالية81دارسوزارة المالية9

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال67.3820130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-01طرطوس10220006735منيفه عيسىسهير علي سالمي130001101329
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال64.4720182إعالمإعالمإجازة1994-06-30حماه05050156392سالم صالحعلي محسن العلي حبيب130101101330
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم290منسق فعاليات وانشطة

الال72.7620202محاسبةاقتصادإجازة1994-08-26الالذقية06020035974شادياالمهرعمار جهاد اللهيبي130201101331
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
13منظم عقودوزارة الصحة72دارسوزارة المالية8مراقب

1071مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال59.3220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-12طرطوس10160033847فدوى حمادنغم غسان نجمه130301101332
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

إجازة1995-01-25حمص04080000185مطيعه حسنمرح جمال الرياني130401101333
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاعالال67.4020200فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

- فيزيائي 

فيزيائي 

شعاعي

1068

1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال61.3220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05180032047خلود ابراهيمعال مروان سلوم130501101334

130601101335
عيسى محمد رضا 

الشحادات
90دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال62.7620179محاسبةاقتصادإجازة1990-05-18دمشق12070004931عيشه الشحادات

وزارة الدفاع1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال68.7320130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01الالذقية06110048350وطفهنيرمين ياسين رنجوس130701101336
امين قاعات 

ومخابر
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية34
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إجازة1994-05-29دمشق06020034662سلوىبتول كمال هوارا130801101337
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعة34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة25متنبئ جويوزارة الدفاعالال67.3820210فيزياء

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

19

الال61.4720200رياض أطفالتربيةإجازة1984-09-05طرطوس10160111257فاطمهنهال علي حسين130901101338
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال62.9220100رياض أطفالتربيةإجازة1987-12-12الالذقية10170022892نهاد اسماعيلاعتدال عادل حسين131001101339
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.1220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01القنيطرة14040061948ريمه االحمدباسمه علي شحاده131101101340
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-05الالذقية06210013272سريه عثمانصفاء محمد هاللي131201101341
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانة17مدققوزارة الموارد المائية46باحثوزارة الموارد المائيةالال69.6520182جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-02-17الالذقية06100039008نجيدهسعيد أحمد محمد131301101342

الال68.4720180رياض أطفالتربيةإجازة1982-01-01حمص04010020528نجديةسفيرة يونس حديد131401101343
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
64مشرف نهاريوزارة الدفاع40

وزارة االتصاالت والتقانة41معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال71.5020200محاسبةاقتصادإجازة1996-09-05ريف دمشق03120030876حنان راجحمرام محمدهشام أبوأحمد131501101344
معاون رئيس 

شعبة
38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة39

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.2720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01دير الزور09010001597اكرام بقجه جيريما جودت جويشي131601101345
مساعد إداري 

أول
38مساعد إداري أولوزارة النقل9

17مترجممجلس الوزراء1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال58.1020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10100017218فداء صقيرديانا ثابت علي131701101346

131801101347
نور عبد المنعم الجاسم 

الذيب
الال67.9020120رياض أطفالتربيةإجازة1989-06-20الرقة09120025320سهام الحميدي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل7

إجازة1997-06-19حماه05190032054سوسن شاهينليال عبد المعين عيسى131901101348

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة24مهندسوزارة الموارد المائية26مهندسوزارة الموارد المائيةالال70.2920210ميكانيك عام

إجازة1999-07-25طرطوس10220029783صفاء عدرهمريم اسماعيل محمد132001101349
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1056مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال71.3720220فيزياء

وزارة الثقافة26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال59.8520210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-25الحسكة08150032828شمسه الكاطعسناء عبد الكاطع132101101350
معاون رئيس 

شعبة
23مساعد إداري أولمجلس الوزراء2

1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال73.8720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-09-22حماه05150052753داللحال محمد قشوه132201101351

وزارة الموارد المائية65مراقبوزارة الماليةالال61.6420210حقوقحقوقإجازة1996-05-22طرطوس10160102909وفاء احمدعامر عبد القادر محمد132301101352
مساعد اداري 

أول
7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية1

مجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراءالال68.1320170مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-10-08الالذقية06200058563دعدسليمان هيثم سلطان132401101353
مساعد إداري 

أول
89دارسوزارة المالية2

70دارسوزارة المالية79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.6220080محاسبةاقتصادإجازة1984-06-15ريف دمشق03310029690رمزيه الطيرهنادي خليل الطويل132501101354
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحسابات المختلفة
30

وزارة الدفاعالال62.3020210حقوقحقوقإجازة1997-10-06الالذقية06100073960نجاة حربهسلمان حسين حربا132601101355
رئيس شعبة ذاتية 

المدنيين
وزارة االتصاالت والتقانة12

مراجع 

للنزاعات
34

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال73.0020164لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-12-08دمشق04130052632صباحمرتضى رهجات راشد132701101356
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مترجموزارة الكهرباء17مترجممجلس الوزراء9مترجم

1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال57.9820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-11الالذقية06090100862معينهلينا محمد عبود132801101357

1004محرروزارة اإلعالمالال58.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-10دير الزور09050040283مياده الهاللنور فواز الهالل132901101358
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7مدقق لغوي

وزارة الكهرباء31مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانةنعمال73.8920189إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-07-02دمشق10260019701نجوىعلي جهاد سليم133001101359
مساعد اداري 

اول
1

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

وزارة الصناعة18محررمجلس الوزراءالال78.5620180إعالم إلكترونيإعالمإجازة1996-05-25الالذقية06020054079نهىليديا دياب دياب133101101360

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-29دمشق07220089631منىهبة كمال نجار133201101361
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال73.7020200رياض أطفالتربيةإجازة1995-01-01دمشق01030082898منالريم حسان حمصي133301101362
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.2120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-02-25طرطوس10220000997حياة نصرلمى هاشم حسن133401101363
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة5مترجم

الال59.9620210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1987-02-25ريف دمشق03190002982فطوم الغطاسغدير محمود موسى133501101364
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
30مشرف تنسيقوزارة النقل17

الال81.1420183إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01حماه05170035309روزيت حجلباسل نصر سرور133601101365
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
وزارة الكهرباء44

مساعد إداري 

أول
14

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
10مبسط إجراءات

إجازة1996-06-14طرطوس10160021917جمانه بشيرريم علي علي133701101366
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال70.4120210كيمياء تطبيقية

وزارة الصناعة10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال65.6720120صحافة ونشرإعالمإجازة1990-05-18الالذقية06110050352نوال شريبهسالف حسين عيسى133801101367

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

16محرروزارة الكهرباء25

الال69.7220200محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1997-01-26طرطوس10270018367غيداء زينهرقيه علي زينه133901101368
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

الال78.5920184التمريضالتمريضإجازة1994-07-27حماه05010695572نوفهبشار محمد جروه134001101369
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

الال63.9220124حقوقحقوقإجازة1989-09-15دمشق06160034066نهالاغيد مخلص اسد134101101370
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية12مراقب

الال85.1420210الميكاترونكسالعلوم التطبيقيةإجازة2000-03-26ريف دمشق03320015374هدىوالء محمدخير الغزاوي134201101371
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
265معاون رئيس شعبة

69دارسوزارة المالية90دارسوزارة الماليةالال76.8520170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-10-20حماه05070041159وفاءنغم وفيق ابراهيم134301101373
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

الال71.0420200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-05السويداء13120000650صباح الصفديرنين سلمان الصفدي134401101374
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة الرواتب 

والموازنة
30معاون رئيس شعبةوزارة المالية3دارسوزارة المالية18

69دارسوزارة المالية42محلل إداريوزارة النقل8مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال59.9620190اقتصاداقتصادإجازة1989-03-07طرطوس10090022199يمنىنجاة رفيق ابراهيم134501101375

1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال61.4120200معلم صفتربيةإجازة1997-09-09حماه05100052724غيده الشحودليلى هيثم معال134601101376

وزارة االتصاالت والتقانة57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.5520110إعالمإعالمإجازة1981-11-19حماه05150048201نوفهعفراء سليمان سعود134701101377
محرر مواد 

إعالمية
1002محرروزارة اإلعالم1000

الال60.5520200حقوقحقوقإجازة1975-04-02الالذقية06050022737انيسهعال حسن بدور134801101378
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

مطور عقد 

خدمة
1000

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1002متابع قضايا تحكيم

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع73مشرفة ليليةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال61.4720190معلم صفتربيةإجازة1995-08-15دمشق14030061596ذبحه الدرويشرجاء جمعة الكنعان134901101379
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وزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال58.7320060إعالمإعالمإجازة1980-11-25الالذقية06100024337ثرياصفاء سليمان علي135001101380

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1000صحفيوزارة الصناعة25

إجازة1995-01-01الالذقية03110024120ايمان السليمانرفيف سامي العبود135101101381

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.7520200ميكانيك عام
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
21مهندس ميكانيكوزارة التنمية اإلدارية238مهندس

الال73.3520200رياض أطفالتربيةإجازة1991-11-20دمشق06090140360نجاحعبير حاتم سليمان135201101382
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة العدل82دارسوزارة الماليةالال59.6720154حقوقحقوقإجازة1987-05-31الالذقية06100042464عليااحمد ابراهيم اسماعيل135301101383
معاون رئيس 

كتاب
487

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال60.9120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-23السويداء13090038636الهام كيوانرويده ناهي رشيد135401101384
وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال63.2120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05القنيطرة14040010144بديعة شعبانراما مفيد الحسين135501101385

17مطور تنظيميوزارة المالية16محلل إداريوزارة الماليةالال61.3720193إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-01دمشق06010374812حياةعلي يوسف ابو عصا135601101386
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
5مشرف شؤون متدربين

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.9620220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حمص04220042686صبحيةنور صالح العيسى135701101387
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال61.4020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-22طرطوس10170011891سهام اسعدسهى سهيل شاهين135801101388
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

إجازة1995-05-26دمشق05070031687أملآمنه محمد عنابي135901101389
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربيةالال67.9020200فيزياء

20مترجموزارة التنمية اإلداريةالال60.4320100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-09حمص04130045278جورجيت عثمانلينا عبدو سلوم136001101390
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مترجموزارة الكهرباء9مترجم

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال64.2220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-21دمشق10110003676فاطمة عليرهف آصف نعمان136101101391

الال75.8720110مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1988-03-25الالذقية06040004651عواطف شاهينهزار وجيه جبيلي136201101392
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي481مساعد اداري أولوزارة العدلالال65.8520180حقوقحقوقإجازة1994-08-18دير الزور09010209004ليلى خلف هللاختام محمد الموسى136301101393

136401101394
فاطمة محمد اكرم 

الدعفيس
إجازة1992-01-01دمشق01030097458ملكه

-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1051مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربيةالال68.3120170فيزياء

الال60.7220090ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-05-01ريف دمشق03030008487منا الشايطهمروه حمدو الجبه جي136501101395
وزارة الخارجية 

والمغتربين
15مترجموزارة الثقافة1مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

9دارسوزارة المالية479محلل إداريوزارة العدل1012دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال61.9420200حقوقحقوقإجازة1996-01-25دمشق01030221645هيفاء بصلعال رضوان الجاجه136601101396

136701101397
محمود فواز محمد 

المحمود
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.6720192لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-01دير الزور09030001872حميده المحمود

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7مدقق لغوي

12مساعد إداري أولوزارة الثقافة4مطور تنظيميوزارة األوقاف2محلل إداريوزارة األوقافالال60.2820120حقوقحقوقإجازة1987-10-23دمشق01020155212سوسنغاليه محمد اديب الزعيم136801101398

وزارة اإلعالم13رئيس شعبة  المؤجلةوزارة األوقافالال64.1920140حقوقحقوقإجازة1989-11-20ريف دمشق03210017842صافيه الشرساريه احمد ابراهيم136901101399
مساعد إداري 

أول
482مساعد اداري أولوزارة العدل37

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.2220210معلم صفتربيةإجازة1996-08-29دمشق12160148178امينهنسرين عبدهللا بقدليه137001101400

478محلل اداريوزارة العدل19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة20محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال54.7120214دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-03-29حمص04010738402اكتمالابراهيم عبد النافع حمام137101101401

الال63.3620172معلم صفتربيةإجازة1994-02-13دمشق90010208092داللعالء هاني سهلي137201101402
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1077مدرسوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1061مدرس

الال56.0820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-01ريف دمشق03230007093ناديازينب محمد الشماط137301101403
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

9مساعد إداري أولوزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالمالال64.8020100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-01ريف دمشق03250110860كوثر الحلبيمياده اسماعيل شهاب137401101404

مجلس الوزراء14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال57.9720090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-21حمص04030029176صديقه رجبحيدر حبيب رمضان137501101405
مساعد إداري 

أول
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء15

الال81.0020150رياض أطفالتربيةإجازة1985-05-17القنيطرة14030029675فاطمه عثمانمنار صالح العلي137601101406
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال61.9920150علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-07-08دير الزور09050036500غزالهناديه عيد الصالح137701101407
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
282

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
292مساعد إداري أول

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال58.3820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-05القنيطرة14030043310عيوشعبير محمد جازي137801101408
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

وزارة المالية14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال57.5220208لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-18الرقة11010007483زهيه العسافأنس علي العلي العساف137901101409
معاون رئيس 

شعبة
94

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

22مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة8منشئ رئيسيوزارة اإلعالمالال79.3320210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-01-05دمشق14010055433نجاحآيات يوسف حسين138001101410
الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1001مطور تنظيمي

الال69.1920170الميكاترونكسالعلوم التطبيقيةإجازة1996-01-07القنيطرة14060005031آمنهآيات جمعه ابراهيم138101101411
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
265معاون رئيس شعبة

مصرف سورية المركزي1010دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال78.2420180مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-08-30دمشق01010629551ايمانريم مهيب رضوان138201101412
دارس 

اقتصادي
1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1001

وزارة الثقافة1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.5820200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01ريف دمشق03110004449عائشه زهرالبانخديجه جميل الشيخ138301101413
معاون رئيس 

شعبة
483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدل2

1071مدرسوزارة التربية32محرروزارة اإلعالمالال60.9720190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-22حماه05150071828ليلىسها عزيز سليمان138401101414
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال86.6520190إعالمإعالمإجازة1991-06-20ريف دمشق03330054541حسنا الشيخ حسنلمياء فتاح صفصف138501101415
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

الال64.0220210رياض أطفالتربيةإجازة1988-03-27القنيطرة14060021094امنهفاطمه محمود ابو عيشه138601101416
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال73.1620130مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1987-09-17الالذقية06100038273مدينهثراء محمد حسن138701101417
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال60.8520180ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-26حماه05170000390ازدهار محمودهدى عبد هللا جليس138801101418
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال63.1020210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1988-10-03الالذقية06100053864اتحادرشا عيسى عباس138901101419

وزارة اإلعالم57مترجموزارة الصناعةالال58.4520160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-08حماه05050067442سحر يوسفايناس نزار اسماعيل139001101420

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

5
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

الال60.5620190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02حماه05050110440سحرساره نزار اسماعيل139101101421
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

1071مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال56.2920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-29الالذقية06100057717مديحهخلود عدنان عيسى139201101422

الال67.9720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-25حماه05150057010حياةتيماء حسان حسن139301101423
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1000منسق أعمال

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1001منسق أعمال

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال
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18مترجموزارة االتصاالت والتقانة31محرروزارة اإلعالم1073مدرسوزارة التربيةالال58.5620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05100046229سلمى سمرهحنين علي نيساني139401101424

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.3920162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-04حماه05150053799وحيده حسناحمد عرفان محمد139501101425
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الصناعةالنعم61.2720190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-01طرطوس10090081906هدى سليمونربا علي علي139601101426
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
وزارة الثقافة15

مساعد إداري 

أول
وزارة اإلعالم10

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

1062مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال68.7620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01طرطوس10160122966ندى محمدمرام شكيب علي139701101427

42محلل إداريوزارة النقل47مدققوزارة الموارد المائية69دارسوزارة الماليةالال70.4620180مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-03-08الالذقية06230010457هناء عليوالء جميل ديوب139801101428

مجلس الوزراء15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال55.8520144لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-23الالذقية06220031396سلوىعامر علي كنجو139901101429
مساعد إداري 

أول
17مترجممجلس الوزراء16

17مطور تنظيميوزارة المالية3محلل إداريوزارة الكهرباء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال70.3520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-09-03الالذقية06180009250ليناميراي ريمون خوري140001101430

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال59.6620160حقوقحقوقإجازة1991-01-01طرطوس10260007431منى صقرأيفا علي حمود140101101431
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
6مصنف مراسالت إداريةوزارة النقل9

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال72.1520080إعالمإعالمإجازة1986-11-16الالذقية06090100016سميراورود عقل علي140201101432
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.9020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10260004130سعاد سلمانسوسن عادل نجال140301101433
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

إجازة1995-07-19الالذقية06200110725فلاير عجيبالمى منير البيطار140401101434
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
36محلل كيميائيوزارة الصناعة6مخبريوزارة الصحةالال69.2420200كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1معاون رئيس شعبة

1072مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال58.7820100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-15الالذقية06200089800وفيقهدورين أحمد عساف140501101435

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال75.0420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03ريف دمشق14040100587كميله شاهينهبه حسان حسن140601101436
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال59.1420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-09طرطوس10250009174سعاد أحمدعبير رامز حيدر140701101437

الال74.5920130اقتصاد منزليتربيةإجازة1989-05-18حماه10260024416سعاد الجملسمر محمد عبود140801101438
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال73.4120150لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-01إدلب07110072033فضيلةرؤى نادر الكنج140901101439

1061مدرسوزارة التربيةالال64.5820190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-10-03الالذقية06020007120نجاحزينه عدنان شقيره141001101440
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

صنعي
1064مدرسوزارة التربية1063

وزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال77.8420140مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-02-13طرطوس10270019576عزيزه سليمانلوجين محمد حسين141101101441
مشرف 

شؤون تعليمية
64مشرف نهاريوزارة الدفاع26

الال59.3020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-20حماه05160049792نوال الشحوداالء صالح حيدر141201101442
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء68مراقبوزارة المالية46مترجم

1004محرروزارة اإلعالم1021مدرسوزارة السياحة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال56.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-20دير الزور09030014293حميدة المحمدرغداء راشد المحمد141301101443

وزارة العدل8مصنف المرسالت اإلداريةوزارة الكهرباءالال62.3620150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-06الالذقية06010363622حنانزينه حسام الجبيلي141401101444

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية483

2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء74معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال80.4920190محاسبةاقتصادإجازة1997-06-04حماه05050162391كتيبه علوشمي موسى األحمد141501101445
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
4مساعد مالي

20محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال60.3920200حقوقحقوقإجازة1995-10-19حمص04140034245دالل ملحمديما محمود ملحم141601101446
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

11مدقق بياناتوزارة الصحة9

وزارة الصناعة1000صحفيوزارة الصناعةنعمال73.5220190إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-11-25الالذقية06200063895نهلهغيداء اسكندر محفوض141701101447

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة25

69دارسوزارة المالية480مطور تنظيميوزارة العدلالال54.7420060اقتصاداقتصادإجازة1971-03-01حماه05150101751زايدهامل علي سعيد141801101448
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة التخطيط 

واإلعالم
254

إجازة1996-08-24طرطوس10160146664غاده حسنبتول علي علي141901101449

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال75.8020200تصميم وإنتاج

12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.6220120حقوقحقوقإجازة1990-06-10طرطوس10100018946غاده ميهوبماهر صالح حمود142001101450
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

مطور عقد 

خدمة
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم1000

3دارسوزارة المالية90دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال70.3520163محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01الالذقية06200004526هيام خير بيكغيث حبيب حبيب142101101451

إجازة1998-07-12حماه05190007906ناريمان العيسىزينب نمر سليمان142201101452
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1056مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال71.0520210فيزياء

80معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة42محلل إداريوزارة النقل27مبّسط إجراءات أّولوزارة التنمية اإلداريةالال72.6120153مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-10-23حماه05050069285ظالم رزوقماهر حسام رزوق142301101453

3دارسوزارة المالية90دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال69.8220140محاسبةاقتصادإجازة1990-08-01الالذقية06090001111كفاية محفوضعلي فيصل ابراهيم142401101454

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية23مخبري فنيوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحةالال69.2120181بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-15دمشق02020614444زريفهاحمد يوسف حرح142501101455

إجازة1992-07-18طرطوس10220029880انصافعلي حسن عيسى142601101456
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1056مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال68.5620214فيزياء

1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال67.7020181رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-03-02طرطوس10100009357غادهيحيى ابراهيم معروف142701101457

وزارة المالية1دارسوزارة الماليةالال63.6420190محاسبةاقتصادإجازة1994-08-22طرطوس10140000197غيثاء ملحمساره فاتح ملحم142801101458
معاون رئيس 

شعبة
23

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
42معاون رئيس شعبة

142901101459
سليمان بسام شاهين 

شاهين
1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال66.9320181معلم صفتربيةدبلوم1994-05-28الالذقية06120027303سها محمد

84دارسوزارة المالية85دارسوزارة الماليةالال60.0320155حقوقحقوقإجازة1991-01-14الالذقية06010395819هيامفؤاد سيسر ماشي143001101460
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

نعمال60.5020120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01الالذقية06090115959وفيقهبلسم احمد ميهوب143101101461
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مجلس الوزراء243معاون رئيس شعية

مساعد إداري 

أول
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية15

الال57.0020119لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-21الالذقية06010324415نصره حريقهعالء هاشم حواط143201101462
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء9مترجم

40معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.8120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-11-01طرطوس10250011105عزيزه أحمدروعه نديم علي143301101463
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
42محلل إداريوزارة النقل8مراقب

إجازة1995-05-30حماه05190006312غاده عباسبشرى علي شعبان143401101464
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال68.2720200كيمياء بحته

الال85.1020215حقوقحقوقإجازة1989-01-01طرطوس10110003872عفراءعلي محي دوابة143501101465
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء50

نعمال59.4220030علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-05-01الالذقية06190002947سهامنسرين نضال حسن143601101466
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

10مساعد إداري أولوزارة الثقافة1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال59.1320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-28طرطوس10180003897آمال سليمانرنيم محمد ملحم143701101467

1023مخطط برامج تدريبيةوزارة السياحة1024مطور مناهجوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحةالال70.9120190إدارة فندقيةسياحةإجازة1996-03-03حماه05150073111فتاةيارا موسى موسى143801101468

وزارة الكهرباء69محلل إداريوزارة الصناعةالال71.3620130إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-12-04طرطوس10220008681ربيحه جديداميره محمد يوسف143901101469
مساعد اداري 

اول
1مساعد إداري أولوزارة األوقاف1

70 من 32صفحة  11:53:37 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دمشق        الفئة:محافظة

14مدقق قانونيوزارة النقل13مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.4120210حقوقحقوقإجازة1998-01-01ريف دمشق06150037642اندلسمحمد رامي جديد144001101470
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

1002محرروزارة اإلعالمنعمال64.8020180صحافة ونشرإعالمإجازة1994-03-22الالذقية06110051701منى ابراهيممرح محمود محمد144101101471
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة290

وزارة المالية479محلل إداريوزارة العدلالال62.6720210حقوقحقوقإجازة1999-09-12حماه05190027202بشرى ديوبماري فهد الشاكر144201101472
مساعد إداري 

أول
4مساعد إداري أولوزارة الثقافة75

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.7420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10دير الزور09140000817نجاح العبد الرزاقفاديه امغالب الهفل144301101473
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

144401101474
عبد العزيز محمد سعيد 

داده
وزارة النقل41مصنف مراسالتوزارة النقلالال58.1220109فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01إدلب07250006849مريم داده

مساعد إداري 

أول
39مساعد إداري أولوزارة النقل38

الال58.82201810مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-05-01طرطوس10090110035جميله شمعهعلي نوفل ملوك144501101475
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجازات
13

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الكفاالت 

المصرفية

11
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية
12

144601101476
شهروان محمدامين 

عثمان
1002محرروزارة اإلعالم16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال57.8020180إعالمإعالمإجازة1994-01-01الحسكة08110074097ناديا سعدي

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال65.6520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-10حماه05020110912مريممروه عبدالجليل شاوي144701101477
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

الال78.0020090مناهج وطرائق تدريستربيةدبلوم1985-10-15طرطوس10090042597عبال عليريم محمود هرمز144801101478
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال77.0920172إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-02-25حماه05150046969نجوداحمد مصطفى وسوف144901101479
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
5دارسمجلس الوزراء44

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

9دارسمجلس الوزراء87دارسوزارة المالية8دارسوزارة الماليةالال69.1020130محاسبةاقتصادإجازة1986-03-21طرطوس10170040750منار داودلمى منصور الدكاني145001101480

1000صحفيوزارة الصناعة1005معلق صوتيوزارة اإلعالم1002محرروزارة اإلعالمنعمال67.7320200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1995-09-09حمص04010914356نعيمةصبا بدر غره145101101481

الال63.8420144حقوقحقوقإجازة1991-04-22الالذقية06010397780هالهمحمد رفيق محمد145201101482
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

92معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

الال63.9020211لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1989-05-28درعا12100010222حليمهاحمد علي الحوشان145301101483
وزارة الخارجية 

والمغتربين
15مساعد إداري أولمجلس الوزراء17مترجممجلس الوزراء9مترجم

الال73.2420170التمريضالتمريضإجازة1995-07-07حماه05190020223منىلبنى سمير عمران145401101484
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

الال63.0220164دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-03-14الالذقية06220032782جميلةعزام عادل صقر145501101485
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة المالية9

مساعد إداري 

أول
481مساعد اداري أولوزارة العدل75

وزارة التنمية اإلدارية12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال72.8920190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1994-01-05الالذقية06010397265نازكعبد هللا غفار ابو الشمالت145601101486
مدخل بيانات 

إحصائية
16

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
285منظم قواعد بيانات

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال57.8920136لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-28الالذقية06200061064نجاحمقداد احمد دعدع145701101487
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم7

وزارة الدفاعالال62.2020155حقوقحقوقإجازة1991-01-01حمص04130028561نادياعبد الكريم ديب حمودي145801101488
رئيس شعبة ذاتية 

المدنيين
وزارة العدل44

مساعد اداري 

أول
52معاون رئيس شعبةوزارة المالية481

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-20الالذقية06120023131فيروز ابراهيمشذى نزار يوسف145901101489

71دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية90دارسوزارة الماليةالال75.7020110محاسبةاقتصادإجازة1988-02-23دمشق03010008904بشيرههيثم سليم سريول146001101490

146101101491
بلقيس محمد عامر بقجة 

جي
الال73.1520190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-02-07دير الزور09010046815سحر الشاوي

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

1047مدرسوزارة التربيةالال70.5320180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-07-01دمشق01030059074خلودرهف محمد القده146201101492

مصرف سورية المركزي1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال77.9520115محاسبةاقتصادإجازة1989-10-05الحسكة08010039110سميره الخلفمحمد احمد السلطان146301101493
دارس 

اقتصادي
1008

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات

الال65.3220200معلم صفتربيةإجازة1989-05-18حماه05140016246رمزةمها نايف عديرة146401101494
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

إجازة1993-01-27الالذقية06120006542سميرهأيهم علي حسون146501101495
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال67.6520192فيزياء

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال68.0020170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-09-05الالذقية06110070279سهامايالف زريف زيود146601101496
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال66.9720203إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-06-29طرطوس10110024855وفاءمحمد حسن ناصر146701101497
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة االتصاالت والتقانة8مراقب

معاون رئيس 

شعبة
58معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة40

نعمال61.9920120علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1984-01-02طرطوس10090023356بصيره ميهوبعميدة جميل ونوس146801101498
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال59.4220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1994-01-01درعا12140006088انتصارسهام مروان عبد الرزاق146901101499
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

10دارسمجلس الوزراءالال82.6020194محاسبةاقتصادإجازة1996-01-15الالذقية06100070292علويةبشار حسن صقر147001101500
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

15رئيس شعبة الجبايةوزارة األوقاف166

الال62.0020193ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-11الالذقية06120019996كوكبمحمد جهاد عيسى147101101501
وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء20مترجموزارة التنمية اإلدارية9مترجم

وزارة المالية9دارسوزارة الماليةالال58.3320180حقوقحقوقإجازة1994-07-05طرطوس10150011511مجيدهدعاء محمد فضه147201101502
معاون رئيس 

شعبة
64مراقبوزارة المالية93

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال62.9020033شريعةشريعةإجازة1975-03-01ريف دمشق03310038194سلمهمحمد محجوب عصيده147301101503

الال56.8420180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-28حماه05150056270خديجهجيانا محمود علي147401101504
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

وزارة االتصاالت والتقانة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.4720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-19دير الزور09050003168سعاد العليصفاء ريان االحمد147501101505
مساعد إداري 

أول
67

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

مجلس الوزراء14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال63.4420190المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01الالذقية06090101192رمزيهياسمين وفيق ابراهيم147601101506
مساعد إداري 

أول
28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة22

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1014دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال65.0320170حقوقحقوقإجازة1995-08-09طرطوس10150010777مهاحيدرة ايمن سالمي147701101507
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1002متابع قضايا تحكيم

4دارسمجلس الوزراء89دارسوزارة المالية90دارسوزارة الماليةالال73.1720150مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-11-01الالذقية06170028058مهاعلي منيب احمد147801101508

وزارة المالية13مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال67.5220120محاسبةاقتصادإجازة1987-09-02حماه05120009322منى صالحميساء منذر خيربك147901101509
معاون رئيس 

شعبة
39معاون رئيس شعبةوزارة المالية45

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.2020200مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1997-11-05الالذقية06010274792مريم العبدونورا محمد نعيم جمل148001101510

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال62.0220160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01حماه05150020480اميرهآثار محمد الفيل148101101511
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة الثقافة34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال61.8520130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-04الالذقية06100003424جميلةربا علي زاهر148201101512
معاون رئيس 

شعبة
وزارة الكهرباء2

مصنف المرسالت 

اإلدارية
8

5مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحة3مخبريوزارة الصحةالال67.1920160علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-03-30القنيطرة14010037746صالحه صالحاالء ابراهيم صالح148301101513

29كيميائيوزارة الصحةالال66.9820146علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1989-07-15الالذقية06150014302اميرهروان باقي غزال148401101514
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
286

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي
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57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباء10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال62.8720160صحافة ونشرإعالمإجازة1992-09-12دمشق90010202131هيفاءتمارة احمد حسن148501101515

15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال75.0220200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1994-01-05ريف دمشق03310003871جميلة صادقمريم ياسين الدالي148601101516
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
290

32محرروزارة اإلعالمالال62.2320191لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15طرطوس10030037507مفيدة عبد الرحمنباسل سهيل فياض148701101517
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1071مدرسوزارة التربية7مترجم

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال64.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-06حماه10220027069سالم زريقاعفراء صالح عبد الرحمن148801101518
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال65.5820210حقوقحقوقإجازة1991-09-10الالذقية06160028617هيامرنيم عدنان رستم148901101519

الال69.7720120رياض أطفالتربيةإجازة1990-10-01حماه05120010936فداءسمر عيسى مشكل149001101520
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال56.8420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-05حماه05160036811ترياقسمر محمد حسن149101101521
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

إجازة1999-01-03إدلب07240043660هناءنورا محمد سمير نبوزي149201101522

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال76.2220210هندسة إلكترونية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
296مهندس

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
33مهندسوزارة النقل238مهندس

اقتصادإجازة1984-02-16ريف دمشق03360022308ثناء سنوبرنسرين محمد نذير سنوبر149301101523
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
1001محلل أداءوزارة االتصاالت والتقانةالال72.8720190

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1000دارس

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.5620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-08-15دمشق02010263870ندابنان محمد رجائي شيباني149401101524
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال65.0120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09010144080ايمان العسكرمرح خالد الخليفه العسكر149501101525

إجازة1988-05-29حماه05160004921مهاقصي كامل عبود149601101526
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال72.3020166فيزياء

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع73مشرفة ليليةوزارة الدفاعالال63.9020180رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-04حماه05180026972يامينباسمة احمد حسن149701101527
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

5دارسمجلس الوزراءالال73.5620160اقتصاداقتصادإجازة1993-06-03طرطوس10280012049حميده خطيبعفراء عزيز ميهوب149801101528
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد أداري 

أول
4دارسمجلس الوزراء10

40معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة66مراقبوزارة المالية4دارسمجلس الوزراءالال67.2020172محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01الالذقية06100032184رقيهمضر احمد سميا149901101529

نعمال66.1020110إعالمإعالمإجازة1986-07-22دمشق04100015648جورجيت قبيلنيرمين فرج فرح150001101530
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباء290منسق فعاليات وانشطة

31محرروزارة اإلعالم30مشرف تنسيقوزارة النقل10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال63.4220080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-10-10الرقة11100017204رده الصغيرعتاب ابراهيم السفر150101101531

85دارسوزارة الماليةالال63.6320185دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-03-17القنيطرة14030038304نوخهمحمد محمد خير الحسن150201101532
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

481مساعد اداري أولوزارة العدل9

هندسة معلوماتيةإجازة1991-08-24الالذقية06200012295وفاءحسين محمد حسن150301101533
البرمجيات ونظم 

المعلومات
نعمال55.6920202

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
29مهندس برمجة

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مهندس 

معلوماتية
5مطور أنظمة معلوماتوزارة الصناعة31

1077مدرسوزارة التربيةالال73.4520200معلم صفتربيةإجازة2000-01-31درعا12020026201عاليه المقدادبشرى نادر المقداد150401101534

10دارس قانونيوزارة الصحة12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال63.8320210حقوقحقوقإجازة1998-01-01الالذقية06060018915سامياابراهيم منذر صالح150501101535
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

3مساعد إداري أولمجلس الوزراء5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراءالال71.1620200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-09-01طرطوس10270003912آروى معالرهام سمير معال150601101536

15مساعد إداري أولوزارة المالية67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال68.0120183محاسبةاقتصادإجازة1993-05-05حماه05170030031دينهعيسى محمد خلوف150701101537

إجازة1993-04-07الالذقية04010442821نجاح الرباصيثراء منذر خنسه150801101538
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
49مدرسوزارة الصناعة1053مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربيةنعمال69.0720210كيمياء تطبيقية

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال72.8220210إعالمإعالمإجازة1999-04-10ريف دمشق03210028870هديهرنيم احمد بشير150901101539
محرر مواد 

إعالمية
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000

الال69.6820160محاسبةاقتصادإجازة1982-04-26حماه05180007910هند مصاهند مشهور محمد151001101540
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
268مساعد إداري أول

الال60.8120154حقوقحقوقإجازة1990-01-30الالذقية06010394328انصافمحمد نور الدين تامر151101101541
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة العدل50رئيس الشعبة القانونية

مساعد اداري 

أول
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء482

84دارسوزارة المالية85دارسوزارة الماليةالال64.3920155حقوقحقوقإجازة1991-09-09الالذقية06170029955نوالعالء يوسف حسون151201101542
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة الصناعةنعمال58.7620070إعالمإعالمإجازة1979-02-12الالذقية06020069885سميرهرانيه شاهين قادوس151301101543
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
وزارة االتصاالت والتقانة25

معد مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء57

الال59.0520190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-16حمص04120091623نجاحنسرين عبد الكريم ابراهيم151401101544
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال59.3020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-25طرطوس10150008417غيثاء خضورياسمين نزار خضور151501101545
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

1073مدرسوزارة التربية17مترجممجلس الوزراء94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.9020120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-20دمشق10250008620هند محمدداليا وجيه اسماعيل151601101546

الال60.1920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-20الحسكة08060003289جدعه طا لبهند محمد حمود151701101547
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

الال62.9820210رياض أطفالتربيةإجازة1992-06-04حمص04230029866ريامرينه محمد شدود151801101548
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال68.9520172طب بيطريطب بيطريإجازة1993-01-31دمشق11010178286سميرةموسى محمد اسعد151901101549
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
7طبيب بيطري

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
6طبيب بيطري

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف إنتاج السائل 

المنوي
1

إجازة1995-10-17حماه05100029275نادياملهم نزيه حميدان152001101550

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

وزارة التنمية اإلدارية45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.0720191تصميم وإنتاج
مهندس 

ميكانيك
25مهندسوزارة الموارد المائية21

الال69.0620128دراسات قانونيةحقوقإجازة1982-09-02طرطوس10090103008رئيفهعالء عزيز صيوح152101101551
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة العدل12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.5020204دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-03-01ريف دمشق03010178175هدىمهند بشير القصير152201101552
مساعد اداري 

أول
482

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

الال60.3520183علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-10-13حماه05150103128غادهاحمد ابراهيم زينه152301101553
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة االتصاالت والتقانة1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال64.3520130إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1985-07-04السويداء13010061542عائده عامروعد رياض عامر152401101554
معد مواد 

إعالمية
57

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال64.5120110رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-28الرقة11100040375رده الصغيرداليه ابراهيم السفر152501101556
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

87دارسوزارة المالية67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال59.25201110محاسبةاقتصادإجازة1987-01-23الالذقية06110034036ترياقليث جديد محمود152601101557

وزارة االتصاالت والتقانة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال71.3520140إعالمإعالمإجازة1986-01-25القنيطرة14010066166ليره عوضنجالء سعيد االحمد152701101558
معد مواد 

إعالمية
57

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

13مساعد إداري أولوزارة المالية20محلل إداريوزارة المالية19مساعد إداري أولوزارة الماليةالال59.2820194دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-09-15الالذقية06020032240اسمافراس كاسر البودي152801101559

1003دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.0620190محاسبةاقتصادإجازة1996-09-22دمشق01030144755اميرةهنادي محمد عيد دكدك152901101560
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات
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19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة13دارس قانونيوزارة الكهرباء481مساعد اداري أولوزارة العدلالال62.3020120حقوقحقوقإجازة1989-04-30دمشق03300100013صبحة السويلماحمد ابراهيم الخالد153001101561

الال65.9420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-03القنيطرة14010027114مريم اسعدمروه محمد شتيوي153101101562
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
241

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

فنون جميلةإجازة1977-06-15الالذقية06200092035حميدهاحالم محمد سليمان153201101563
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
11مدرس معاونوزارة الثقافة1007مونتيروزارة اإلعالم1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالمالال72.1120200

الال70.9220210رياض أطفالتربيةإجازة1999-01-01حماه05010510648ضحى الشاميرحمه فهد محيميد دبيس153301101564
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال73.4020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-12حمص04080004414اميمه الخضورمريم مروان خضور153401101565

64مشرف نهاريوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.1720200معلم صفتربيةإجازة1980-03-25دير الزور09120131248اديبةتهاني صالح السيد مشوح153501101566

إجازة1997-01-04دمشق01030032233مسكوبة الخطيبرغد سمير القصار153601101567
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعة8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال72.4120210كيمياء تطبيقية

معاون رئيس 

شعبة 

المشتقات 

النفطية

وزارة الصناعة17
معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
18

الال73.6820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-04دمشق01030063302ماجدهدعاء فيصل الشلبي153701101568
وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

153801101569
دانيه احمد عالء الدين 

الغراوي
12معد خططوزارة الصحة2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء42محلل إداريوزارة النقلالال61.6220110محاسبةاقتصادإجازة1988-01-03دمشق01020015254وفاء الساعاتي

وزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال67.9420180تربيةتربيةدبلوم1994-07-02حمص04130015054وفاء خليليارا هيثم االبراهيم153901101570
مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20حماه05010630688سركس خريبوقسوري محمود شاهين154001101571
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

81دارسوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال65.3520192دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-09-10ريف دمشق06220007452سميره شحيدجعفر فيصل طالب154101101572

الال64.3920190حقوقحقوقإجازة1996-01-25حماه05100041553عنايات كيواناشرف صبري نعمان154201101573
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
487معاون رئيس كتابوزارة العدل9مراقب

الال69.0120200رياض أطفالتربيةإجازة1991-08-13الالذقية06090076944شفيقه صبحسمر عباس جريوه154301101574
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1077مدرسوزارة التربيةالال58.8320210معلم صفتربيةإجازة1990-01-01السويداء13010118012غيده سعيدرامي عدنان جمول154401101575
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال56.6620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-29الالذقية06120019808عفافصبا عبد العزيز محمد154501101576

وزارة الكهرباء102مبسط اجراءاتوزارة الماليةالال67.0320220إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-07-02الالذقية06200099584ناريمانعبد هللا محمود ميا154601101577
مساعد إداري 

أول
14

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

وزارة الثقافة6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال62.7020150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دمشق01040090660فايزهريم رياض المصري154701101578
مساعد إداري 

أول
31محرروزارة اإلعالم10

20محلل إحصائيوزارة الصحةالال71.0220190إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1993-07-25دمشق01010173426باسمة عبد الهاديدعاء محمد جميل حيبا154801101579
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منظم قواعد 

بيانات
27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة285

الال68.3720190رياض أطفالتربيةإجازة1979-09-19دمشق03250060807ديبهسهير جمال الدين الخطيب154901101580
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

32مرشد نفسيوزارة الصحةالال64.0820090إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-01-23حماه05180012982فاطمهاحالم عدنان تموم155001101581
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1020موجهوزارة السياحة42مرشد تربوي

وزارة الصناعةالال62.4320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1980-09-20السويداء13010193124نهديه النجارسهير وحيد سكيكر155101101582
محلل إداري لشؤون 

التدريب
وزارة الصناعة26

محلل إداري 

لشؤون 

التوصيف 

التوظيفي

32محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة24

وزارة االتصاالت والتقانة482مساعد اداري أولوزارة العدلالال58.9620200حقوقحقوقإجازة1996-01-06السويداء13020033554غزاله طحطحقمر حسام محسن155201101583
معاون رئيس 

شعبة
76

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال59.0020210معلم صفتربيةإجازة1995-01-31حلب14050001755هيامهيا نايف الفهد155301101584

الال87.1520200مخبرعلوم صحيةإجازة1997-02-22دير الزور09080264835ايمان الذيبتيمه جابر الحاجي جاسم155401101585
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

الال67.9920210حقوقحقوقإجازة1995-10-15الالذقية06120019819عفافرباب عبدالعزيز محمد155501101586
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة الموارد المائية9

مساعد اداري 

أول
12مساعد إداري أولوزارة الثقافة1

14رئيس شعبة الصرفياتوزارة األوقافالال69.3320200محاسبةاقتصادإجازة1988-06-23ريف دمشق03100025974هيفاءاالء أحمد جمعه155601101587
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

التدقيق
2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء19

49معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.5220201مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01الالذقية06100025292لبناعيسى آصف سعود155701101588
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة اإلجازات
96معاون رئيس شعبةوزارة المالية13

وزارة الصناعة57مترجموزارة الصناعةالال64.2520160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-01دمشق06010029513مجدلين حمديلجين احمد خضور155801101589
معاون رئيس 

شعبة الترجمة
وزارة اإلعالم15

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

وزارة المالية92معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.5420164حقوقحقوقإجازة1991-06-01الالذقية06210005121منالاحمد جميل ابراهيم155901101590
معاون رئيس 

شعبة
63معاون رئيس شعبةوزارة المالية59

1021مدرسوزارة السياحة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.5020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-06-27دمشق13070023068غزالي االشهبهمام نزيه الناقوال156001101591
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال67.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01إدلب07040039859ابتسامنور الهدى يوسف راضي156101101592
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال69.8020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-28طرطوس10100017995ازدهار صالحهاله اياد احمد156201101593

73معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال58.9320150محاسبةاقتصادإجازة1980-01-03درعا12110033676نزهه الطلحةزينب محمد سعيد خطاب156301101594
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة محاسبة 

المواد 

-سيارات)

(نسيج

2دارسوزارة المالية20

إجازة1995-08-08دمشق01030303534نوالمصطفى عمر كوسايه156401101595
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
نعمال78.6020190كيمياء حيوية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
50مدرسوزارة الصناعة1062كيميائي

وزارة المالية52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.5220140دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-08-17طرطوس10110014026عروبةمرام محمود عاقل156501101596
معاون رئيس 

شعبة
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية93

31معاون رئيس شعبةوزارة المالية79دارسوزارة المالية10دارسمجلس الوزراءالال76.4720170محاسبةاقتصادإجازة1995-07-02دمشق90010220078قمر شيخ االرضامينه هشام غنيم156601101597

الال71.2220130علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-24القنيطرة14030044078هيام شحرورهبه محمود العلي156701101598
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

النعم57.7120110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-06درعا12100009694فاطمة الحمداماني موسى الحمد156801101599
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
38معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة46مترجم

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال59.6020160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-25دمشق01010149137فلايررزان خالد شحاده156901101600

1072مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال58.3820180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-20الالذقية10220025388عليا اسبرنورا محمود علي157001101601

وزارة العدل86دارسوزارة الماليةنعمال62.1820180حقوقحقوقإجازة1995-01-01القنيطرة14020048828نوفهنورشان خليل الصالح157101101602
معاون رئيس 

كتاب
487

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب
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وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال69.2020210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-06-14الالذقية06200037254رباجعفر محمد عدره157201101603
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.7520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-07دمشق05100062243عدالرنده يوسف محمد157301101604
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

مجلس الوزراء14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.0520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10ريف دمشق03190036953حوريه سماحاياسمين احمد بدران157401101605
مساعد إداري 

أول
17مترجممجلس الوزراء16

الال59.2720155إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-10-01الالذقية06120027879منىمحمد سهيل علي157501101606
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
وزارة الصناعة44

معاون رئيس 

شعبة
60

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال58.4020114حقوقحقوقإجازة1989-04-10حماه05150041542امل احمدعلي محمد سعود157601101608

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.0720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05150109635سعادلجين سامي العباس157701101609
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال54.9620128حقوقحقوقإجازة1983-10-20طرطوس10140000127فاطمه عكاريكنان يوسف ملحم157801101611
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراء50رئيس الشعبة القانونية

إجازة1996-07-24طرطوس10110004065ماجدولين دوابةراما نديم دوابة157901101612
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاع1057مدرسوزارة التربيةالال69.4020200فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي - فيزيائي 

شعاعي
1068

إجازة1987-09-06الالذقية06110003011سهام ابراهيملينا فريد حسن158001101613
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال67.7620150كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
وزارة الصناعة18

معاون رئيس 

شعبة 

المشتقات 

النفطية

وزارة الصناعة17

معاون رئيس شعبة 

إعداد مواصفات أنظمة 

الجودة

20

وزارة الكهرباء94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.5320100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-28القنيطرة14040083108هند شحادهخلود محمود العفاش158101101614
مساعد إداري 

أول
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء6

وزارة الدفاع14مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال85.9720180لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-03حماه05120038631سحرساره منير فندي158201101615
مترجم لغة 

روسية
29مترجم لغة روسيةوزارة الدفاع50

إجازة1997-01-23طرطوس10050015669سميره دغمهأحالم حافظ حربا158301101616
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1057مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربيةالال70.3120210فيزياء

158401101617
ايمان محمد علي 

الصالحاني
15محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة3دارسوزارة الماليةالال74.1120210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-20دمشق01020301865فاطمه كيالي

1076معلم صفوزارة التربيةالال59.5720200معلم صفتربيةإجازة1973-09-01دير الزور09050018065زهرة الصالحفردوس حميدي المجيد158501101618
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1077مدرسوزارة التربية1061مدرس

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال60.1820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-12الالذقية06020081011ندىنديم محمد سليمان158601101619
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال66.2520116لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-12الالذقية06110067953هدىيائل احمد محمد158701101620

الال59.6620190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-04-06الالذقية06110034643محبوبهنور الهدى جابر محمد158801101621
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
20

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال70.1620115لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-13الالذقية06100033496عليا مرعيعلي رياض الغدار158901101622

الال60.1620155حقوقحقوقإجازة1989-08-10الالذقية06090037683ميساءمضر علي حسن159001101623
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9دارسوزارة المالية1010مدقق قانونيوزارة السياحة12مراقب

5مساعد إداري أولوزارة الثقافة17مطور تنظيميوزارة المالية16محلل إداريوزارة الماليةالال74.0720170إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01دير الزور09050087450حنان الدخيلاالء جاسم الموسى159101101624

وزارة االتصاالت والتقانة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.3920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-20طرطوس10250006119املين عيسىوالء احمد عيسى159201101625
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة67

1008دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.3420210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-29القنيطرة14010085977هيله سعدايناس حسن احمد159301101626
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
43معاون رئيس شعبةوزارة المالية1000مدقق نفقات

5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراء9معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.9620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-10-16طرطوس05100031988املسوزان علي عمر159401101627

وزارة الدفاع478محلل اداريوزارة العدلالال68.3420210دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-11القنيطرة14050002771خضره الفرجهبه قاسم فرج159501101628
مساعد اداري 

اول
56

الال72.0620190التمريضالتمريضإجازة1998-01-05ريف دمشق06190013818جميلةامال محسن صبح159601101629
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

الال58.7520200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-30القنيطرة14050057298هناء شتيويحنين احمد العوض159701101630
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

62طبيب اسنانوزارة الدفاع70طبيب اسنانوزارة الدفاعالال71.1820170طب أسنانطب أسنانإجازة1994-08-10الالذقية06100048029فيحاءأحمد ايمن ميهوب159801101631

11دارسمجلس الوزراء65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال77.7420191حقوقحقوقإجازة1994-01-01حماه05100033415غنارسيزار بشار عبد هللا159901101632

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.4120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-14حمص04130040086يسرىجومان عيسى احمد160001101633

89دارسوزارة الماليةالال68.0120090اقتصاداقتصادإجازة1987-08-25القنيطرة14020058867امنه عماراحالم محمد المنوفي160101101634
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
43محلل إداريوزارة النقل8مراقب

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال59.2020200معلم صفتربيةإجازة1995-06-12حمص04011034475شفيقهرهف يوسف الحوراني160201101635

1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال75.3520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-03طرطوس10240020190امل ابراهيمميراي ابراهيم مصطفى160301101636

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال57.9320180دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-08-15طرطوس10010112004جهيدةلمى جهاد قاسم160401101637
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
5دارس قانونيوزارة األوقاف9

الال62.0020190ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-05حمص04230015739لطيفهسماهر جودات العسكري160501101638
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال59.1720110فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-20طرطوس10160094100فادياصبا محمد ميهوب160601101639
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

21محلل بياناتوزارة الكهرباءالال70.9820150إحصاء تطبيقياقتصادإجازة1992-06-10طرطوس10110004887نعيمه شيلةهديل هاني غانم160701101640
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
37

79دارسوزارة المالية3دارسوزارة المالية91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.1220210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01القنيطرة14040020650نهيدهرهف معين حسين160801101641

وزارة الثقافة35قيم مكتبةوزارة الدفاعالال64.4920150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حمص03150025664منه هاللكناز وليد عيسى160901101642
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية1

إجازة1996-09-01الالذقية06150037539فاطمهعال عصام عبدالوهاب161001101643

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

17دارس فنيوزارة النقل18دارس فنيوزارة النقلالال71.5120200هندسة ميكاترونيكس

الال66.9920190محاسبةاقتصادإجازة1992-10-23الالذقية06100023960ليال سالمهوالء حسن بدر161101101644
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
48

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

91معاون رئيس شعبةوزارة المالية166

وزارة االتصاالت والتقانة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال64.9920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01ريف دمشق03230008534ثناءزينب حيدر قويدر161201101645
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

الال58.0020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-02الالذقية06200044628سحاب الخيرسالم محمد فويتي161301101646
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاع20مترجموزارة التنمية اإلدارية46مترجم

1075معلم صفوزارة التربيةالال66.4220190معلم صفتربيةإجازة1975-10-30دمشق03150017402سلوامعزز زهير عبد للي161401101647

وزارة الدفاع17مترجممجلس الوزراءالال58.8220190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20طرطوس10090051831نديمه الصموعهشروق غسان سعود161501101648
مترجم لغة 

انكليزية
5

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

1063مدرسوزارة التربية1062مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال77.8120130علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-01-15دمشق01010141530غصونهبا محمد سامح بدوي161601101649

إجازة1992-05-23الالذقية06230007055نازك غاليهعال حسين ديوب161701101650
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال65.9220170كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة
2

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
4محلل عينات علفية

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال68.8120180لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30حماه05160035295تركيهمي حميده عباس161801101651
مدرس لغة 

فارسية
33

الال65.8120120رياض أطفالتربيةإجازة1984-10-01حماه05210008170تركيه العليفطيم حسين العلي161901101652
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية
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1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال62.1420160حقوقحقوقإجازة1990-09-22ريف دمشق03080100970فلايروالء محمد رفاعي162001101653
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
5دارس قانونيوزارة األوقاف9

478محلل اداريوزارة العدل33دارس قانونيوزارة الكهرباء92معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.9720160حقوقحقوقإجازة1990-11-29طرطوس10230016536نتاليا بيكواياس علي عيسى162101101654

الال69.5520201مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1996-09-22الالذقية06020014783نجوىاشرف مجيد غانم162201101655
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال55.4720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-01طرطوس10100029705فتاةعفراء حيدر داؤد162301101656
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةنعمال71.8020200معلم صفتربيةإجازة1986-08-08حماه05010178394ملكهماري حماد العلي162401101657

الال64.1420165حقوقحقوقإجازة1991-07-09السويداء13060009114وجيهةسومر منصور الصحناوي162501101658
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1001محلل عقد خدمة

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء1011محلل بيئة عمل

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال64.4620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01القنيطرة14020082315نوالنسيبه محمد المهاوش162601101659

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال83.7520160إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1993-02-20إدلب07240053954عائدة جافيمروة سليمان جردي162701101660

الال56.3420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-05حماه05180020335ناديا محمدهديل محي الدين علي162801101661
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
16

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال61.7820210معلم صفتربيةإجازة1997-04-20طرطوس10260013341نجيبه علييارا يوسف العلي162901101662

وزارة الكهرباء12مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال62.9220210حقوقحقوقإجازة1998-04-09طرطوس10090014324مياده فارسهديل مدين محمد163001101663
مساعد اداري 

أول
1013دارس قانونيوزارة السياحة38

1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي3دارسوزارة المالية79دارسوزارة الماليةالال69.4120200محاسبةاقتصادإجازة1997-06-06طرطوس10110022693غادة وردةمرح غسان حمامة163101101664

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال63.1720183حقوقحقوقإجازة1994-01-05الالذقية06230000123سهيال األعمىجعفر محسن عباس163201101665
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة الكهرباء12مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال66.7020140حقوقحقوقإجازة1992-05-10القنيطرة14010049060هناء عليساره عامر احسان163301101666
مساعد اداري 

أول
1015دارس قانونيوزارة السياحة38

وزارة االتصاالت والتقانة46باحثوزارة الموارد المائيةالال70.5320170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-02-02طرطوس14020027075عفاف سليمانيارا صافي عروس163401101667
قائم باألعمال 

معاون
38دارسوزارة الموارد المائية64

وزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال67.1220190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10110007167الهام دالزينة هيثم عساف163501101668
معاون رئيس 

شعبة
25

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.7020200إعالمإعالمإجازة1997-04-17دمشق01030063715ناهده الحمدنغم نصوح خير163601101669
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
15متابع اعالميوزارة الكهرباء290

وزارة التربية481مساعد اداري أولوزارة العدلالال64.3320210حقوقحقوقإجازة1997-01-15طرطوس10090009625تغريد عطيهاحمد سليمان محمود163701101670
معاون رئيس 

شعبة
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة الرقابة 

الداخلية
257

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.9020190حقوقحقوقإجازة1994-10-08الالذقية06230010956سوسن حمويعالء عبد المجيد حبيب163801101671
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة الكهرباء15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.8020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-12-17ريف دمشق03360006586عائشه ابو حطبفداء عبد العزيز ابو حطب163901101672
مساعد إداري 

أول
20مترجموزارة التنمية اإلدارية6

164001101673
نور الهدى حسن 

ابوحويلي
8منشئ رئيسيوزارة اإلعالم17مطور تنظيميوزارة المالية1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال69.0020150إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-07-16القنيطرة14060028381نايفه

وزارة الصناعةالال65.9720070إعالمإعالمإجازة1979-12-09الالذقية06010269567فتيهمحاسن فؤاد ماشي164101101674
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال59.9620156رياضياترياضيات<-العلومإجازة1986-06-27طرطوس10170008888غيدهأنس سمير دعكور164201101675

وزارة األوقاف5دارس قانونيوزارة األوقافالال58.3120110حقوقحقوقإجازة1984-01-02دمشق90010021656باسمة الحلبيغالية محمد سهيل كزبر164301101676

رئيس شعبة  

الواردات 

واألمالك

11
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
12مساعد إداري أول

الال66.7220090إعالمإعالمإجازة1982-01-01الالذقية06010349662ناديابشرى احمد مروه164401101677
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباء290منسق فعاليات وانشطة

164501101678
فداء محمد معين 

عرقسوسي
النعم57.7120160إرشاد نفسيتربيةإجازة1982-08-31دمشق01030169733فاطمه

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
32مرشد نفسيوزارة الصحة42مرشد تربوي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال63.0220100علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-19الالذقية06110048849اميره ديبعبير تيسير الهوشي164601101679
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال59.0020180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-31حماه05070008321شمسهقمر محمد سلمان164701101680
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء276

الال59.7720160ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-10القنيطرة14010059777فاطمه هزيمهاالء حسين بكر164801101681
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء9مترجم

مساعد إداري 

أول
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء14

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال55.2420182لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حمص04190046620عفافسليمان احمد المنصور164901101682
معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء94

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال63.6820146لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-02دمشق06120023881نوالابي زهير حسن165001101683

الال66.6020150علم نفستربيةإجازة1992-07-01دمشق01040064067هيفاءسعديه محمد نذير قره بي165101101684
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

الال57.4020215حقوقحقوقإجازة1978-01-01حمص04010846818شاميةعلي يوسف المحمود165201101685
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
481مساعد اداري أولوزارة العدل9

67مراقبوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال70.6620192محاسبةاقتصادإجازة1995-01-04طرطوس10090078302نزهه ملوكمحمد ماضي ماضي165301101686
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال62.6020180لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-07طرطوس10160099513سالم سلوممريم حسن زاهدة165401101687
مدرس لغة 

فارسية
33

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال66.9920190لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10230026393آمال حسنليلى عدنان حمود165501101688
مدرس لغة 

فارسية
33

الال55.4820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-24ريف دمشق03090022447ورده غزالهلمى حنا غليل165601101689
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

الال69.4520150التمريضالتمريضإجازة1992-02-26طرطوس10100023674سعاد سالمهسوسن نسيم عبود165701101690
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال56.6620210معلم صفتربيةإجازة1989-08-06القنيطرة14010029431أمل العليعطيه عيسى ابراهيم165801101691

1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال60.9820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-01إدلب07250025436مايسة ابراهيم عليبسمة صافي جردي165901101692

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال72.0020200هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1996-07-08الالذقية01010612883جنانرند محمد القوزي166001101693
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال59.3320030تربيةتربيةإجازة1978-08-28دمشق06090159748اميرةعفراء يونس مخلوف166101101694
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال64.8720200مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1997-01-15ريف دمشق03300008696سلوى الشهابهدى رمزي قادريه166201101695
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال60.5520160لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-17الالذقية06170014109نبيهاهبه حيدر سلوم166301101696

166401101697
ابراهيم محمد وفيق 

الفواخيري
الال76.9120180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-07-04دمشق01010448834نصره عاشور

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة التنمية اإلدارية1محلل إداري

مطور تنظيمي 

ثان
1

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

مبيعات القطاع العام
44

إجازة1999-01-01حمص04220047767ربوع الخضورمايا احمد تقال166501101698

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االتصاالت والتقانة48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانةالال77.5820210هندسة إلكترونية
مراقب للطيف 

الترددي
47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانة46

وزارة اإلعالمالال56.2620060حقوقحقوقإجازة1980-09-15حماه05120053413نظيره محمودمنال عبد اللطيف عيسى166601101699
معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
85دارسوزارة المالية9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم3
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال73.3220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01دير الزور09050099232سهام سر ساوينيرمين رشيد الحسين166701101700

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال64.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-06-04حلب03350018481نهاد اسماعيلنوران مازن شاذلي166801101701
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

الال61.6120080حقوقحقوقإجازة1985-01-25حماه05120023485نظيره محمودرائد عبد اللطيف عيسى166901101702
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
84دارسوزارة المالية9مراقب

1008مصوروزارة اإلعالم11مدرس معاونوزارة الثقافة20مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال66.8720170تصويرفنون جميلةإجازة1988-01-01درعا12120040224مريم الحراكيلبابه احمد الحراكي167001101703

الال59.6320150مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1970-09-01القنيطرة14040030595وضحه المحمودنهى حسن أحمد167101101704
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
64مشرف نهاريوزارة الدفاع291

وزارة المالية1071مدرسوزارة التربيةالال66.0020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-26دمشق01030324151فاتنه السعدينور بشار السعدي167201101705
معاون رئيس 

شعبة
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة94

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال65.3320181حقوقحقوقإجازة1995-07-03دمشق10110028921فتاهطالب هيثم سليمان167301101706
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

1016دارس قانونيوزارة السياحة1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1014دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال59.3720150دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-11-19دمشق01030036292ايمان ابو فخرنغم نبيل ابو فخر167401101707

الال69.7120210معلم صفتربيةإجازة1999-07-07الالذقية06040037728مريموفاء عادل نزيهه167501101708
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
1079معلم صفوزارة التربية283

وزارة االتصاالت والتقانة2محلل إداريوزارة األوقافالال66.0220150حقوقحقوقإجازة1988-01-19دمشق01030127853قمر حمويتغريد عدنان دبوره167601101709
معاون رئيس 

شعبة
60

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
1000مطور عقد خدمة

الال69.0520150إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1987-05-29دير الزور09010096126حوريه العلياسيا محمد ياسين167701101710
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية20محلل إحصائيوزارة الصحة285منظم قواعد بيانات

الال57.2820160حقوقحقوقإجازة1993-08-22دمشق14040088636ريمه محمدابتسام عيسى عيسى167801101711
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
وزارة التربية13رئيس شعبة إدارية

معاون رئيس 

شعبة
34مراجع للنزاعاتوزارة االتصاالت والتقانة1

إجازة1995-04-01حماه05190039613الهاممادلين علي سالمي167901101712
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1053مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربيةالال75.6120180كيمياء تطبيقية

الال70.8420170علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1993-01-01دير الزور09010160309سناءصبا رشيد الموسى168001101713
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
21فني مكافحة حيوية

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
22فني مبيدات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني الحجر الصحي 

النباتي الداخلي وحجر 

ما بعد الدخول

23

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال63.8320210معلم صفتربيةإجازة1991-06-11درعا12040020255زكيهناريمان حسين الشقنين168101101714

وزارة الصناعة43مساعد اداري اولوزارة الموارد المائيةنعمال56.7820140حقوقحقوقإجازة1987-04-28ريف دمشق03280047028صالحه الساعورغصون احمد عبدالحق168201101715

مساعد إداري 

أول لشؤون 

العاملين

23
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
13رئيس شعبة إدارية

الال55.4120200حقوقحقوقإجازة1993-01-30الالذقية06040010081نسرينمارييل يوسف جليله168301101717
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية12مطور تنظيميوزارة النقل1003دارس قانوني

مجلس الوزراء69دارسوزارة الماليةالال71.0320170مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-01-09حمص04120061872ندى محمدميرنا علي ابراهيم168401101718
مساعد إداري 

أول
1

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال72.4820200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1998-01-01ريف دمشق01030118892مي فرجتيماء ممدوح فرج168501101720
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة290

42محلل إداريوزارة النقل80دارسوزارة المالية79دارسوزارة الماليةالال75.9120200محاسبةاقتصادإجازة1996-05-24دمشق03010127899فاتنياسمين زياد االجوه168601101721

وزارة االتصاالت والتقانة37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال66.1520120حقوقحقوقإجازة1989-01-28الالذقية06110006462هدىفرح امين خضور168701101722
مدقق لجودة 

الوثائق
34مراجع للنزاعاتوزارة االتصاالت والتقانة36

الال72.2420190بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-04-07دمشق90010220911امل خليلاروى امير حجازي168801101723
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
1062مدرسوزارة التربية286

168901101724
اماني رمضان حاج 

ابراهيم
الال57.8120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-03-29دمشق01020165221فاطمه

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

20مساعد إداري أولمجلس الوزراء1008مصوروزارة اإلعالم11مدرس معاونوزارة الثقافةالال68.5420190تصويرفنون جميلةإجازة1996-04-01دمشق13010170395راغدهميالد ممدوح ابو فخر169001101725

وزارة االتصاالت والتقانة100معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.2720204دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-02-14طرطوس10220004164بديعةنسيم سلمان رحال169101101726
مدقق لجودة 

الوثائق
5مساعد إداري أولوزارة النقل36

30مشرف تنسيقوزارة النقلالال58.5720210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-30ريف دمشق12040021351عمشهمؤمنه فواز دماره169201101727
وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء12

28ممرضوزارة الصحةالال73.1620170التمريضالتمريضإجازة1996-01-06دمشق06200058943لبنهثراء نعمان احمد169301101728
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

الال60.0020154محاسبةاقتصادإجازة1985-10-29حماه05050072892مجدلينكمال مظهر السيد169401101729
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
48

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
42

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الموردين
32

89دارسوزارة الماليةالال61.6520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01حماه05190000178مفيده حسينوئام عبد الكريم اسكندر169501101730
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة مبيعات 

القطاع العام

27مبّسط إجراءات أّولوزارة التنمية اإلدارية44

169601101731
دانه قه جاس حسن 

جركس
وزارة التنمية اإلدارية12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال69.3520180إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1993-04-23ريف دمشق03020024632امينه العكيل

مدخل بيانات 

إحصائية
20محلل إحصائيوزارة الصحة16

1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.8920170تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1987-01-03حماه05050016348وصيفهديما عبد الكريم النابلسي169701101732
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
208

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
221معاون رئيس شعبة

1002محرروزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال62.4720200صحافة ونشرإعالمإجازة1996-09-09ريف دمشق03210011834انعام مرعيديانا خالد مرعي169801101733

1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال59.6020210معلم صفتربيةإجازة1996-01-06حماه05100045424عائده نصرورود ثابت علي169901101734

الال74.2720210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01ريف دمشق03300008704سلوى الشهابعفراء رمزي قادريه170001101735
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
252معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
240

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
239معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت والتقانة10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال77.3020200صحافة ونشرإعالمإجازة1990-04-07دمشق03100025227عائشه جمعهبارعه عبد الرحمن جمعه170101101736
معد مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء57

الال72.5720150حقوقحقوقإجازة1993-09-16ريف دمشق03130029652ملكهجميل جورج بشاره170201101737
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة العدل13مساعد اداري اول

مساعد اداري 

أول
478محلل اداريوزارة العدل481

مجلس الوزراء12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.2020112حقوقحقوقإجازة1989-01-01دمشق06200009689حياة مهنامحمود خليل حسن170301101738
مساعد إداري 

أول
11دارسمجلس الوزراء13

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال78.8820210معلم صفتربيةإجازة1988-09-01درعا12120047087هيله الحريريتهاني محمد الحريري170401101739

وزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباءالال85.3020210إعالمإعالمإجازة1983-04-08حماه05010100667يازيمحاسن حسن العوض170501101740
معد مواد 

إعالمية
57

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

رزان عايد الهندي170601101741
زحله عسكر الحاج 

مسعود
1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال60.2920090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-23دير الزور09050017814

170701101742
شذى محمد ثابت جالل 

الدين
1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال77.8820210معلم صفتربيةإجازة1989-04-17دمشق01030188450راغدة الخطيب

18مهندسوزارة الموارد المائيةالال69.8320210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-04-01دمشق09010072458منتهى محمود ديبضحى بسام رضا الحاج170801101743
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
24منسق قطاعيوزارة النقل41

مجلس الوزراء14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.4020120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02الالذقية06020023769هالهناريمان هائل خير بك170901101744
مساعد إداري 

أول
31مدرس لغة انكليزيةوزارة الدفاع15

الال60.2220144حقوقحقوقإجازة1984-07-25دمشق06220014243حميدة ناصيفمعن مرشد شلحة171001101745
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة النقل14مطور تنظيمي

مساعد إداري 

أول
93معاون رئيس شعبةوزارة المالية40

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالم67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال58.5220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-13ريف دمشق03230004729نوخا عبدالنبيثراء حمزه عبدالنبي171101101746
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الال59.2820143حقوقحقوقإجازة1988-06-15الالذقية06200056872نجوىمجد شريف مهنا171201101747
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
85دارسوزارة المالية12مراقب

الال60.7520182حقوقحقوقإجازة1992-04-14الالذقية06200066551كوثرنضال محمود سلوم171301101748
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة المالية9

معاون رئيس 

شعبة
51

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

11مدرس معاونوزارة الثقافة33مخرج صحفيوزارة اإلعالم34مخرج صحفيوزارة اإلعالمالال67.3720150إعالنفنون جميلةإجازة1989-08-08حماه05150076152رهيفه عليهبه عيسى جفول171401101749

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال66.4020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-15طرطوس10220000415شهيره الخطيبميسا عبد الكريم حسن171501101750

14مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال66.9720190لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02حماه05180031701نوهة صالحةبثينة كاسر حسن171601101751
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1069مدرسوزارة التربية3مترجم

الال60.4420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01إدلب07170084023فاطمةوالء سعيد محمد عباس171701101752
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15مترجموزارة الثقافة18مترجموزارة االتصاالت والتقانة46مترجم

الال66.6020200حقوقحقوقإجازة1999-01-01حماه05180031707نزهةخولة كاسر حسن171801101753
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم12مراقب

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
3دارس قانوني

الال56.4020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25حمص04190053996نعيمةندى مرهج الحسن171901101754
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة الثقافة7مترجم

مساعد إداري 

أول
20مترجموزارة التنمية اإلدارية10

1004محرروزارة اإلعالم1021مدرسوزارة السياحة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال55.3220000لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-01-01الالذقية06020031821زريقةعزيزة سليم سليطين172001101755

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال75.3020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-08-12الالذقية06110069009وزيرارهام هيثم جردي172101101756
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال70.0520172رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-06-20إدلب07160028747فطومحسين مصطفى حردان172201101757

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال68.3520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-22طرطوس10150002683عليا محمدبتول رسالن علي172301101758

إجازة1999-01-01طرطوس10240008668اميره احمدحال حامد خضره172401101759
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال71.0320210فيزياء

7دارسمجلس الوزراء32معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.3720150مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-01-03الالذقية06050011990ساميهبشرى صبحي حلوم172501101760
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24باحث

الال65.0120160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-05-19طرطوس10160088491منى اسماعيلحنان ابراهيم سليمان172601101761
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال58.4120170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-23طرطوس10160067385لطيفة ربعسوزان احمد معال172701101762

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال57.9520200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-12الالذقية06060008431بشيرهسهد غسان قره فالح172801101763

إجازة1994-05-28طرطوس10110008496سميرة عاقلهيالنه محمد جمال صالح172901101764
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال67.1420180كيمياء تطبيقية

9مبسط إجراءاتوزارة الموارد المائية42محلل إداريوزارة النقل2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباءالال64.9120160محاسبةاقتصادإجازة1988-03-01إدلب07030006282حجازية دبسديمه عادل دبس173001101765

الال61.8920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-29الالذقية06020012150آمالهدى أكرم غدير173101101766
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1074مدرسوزارة التربية68مراقبوزارة المالية1مترجم

إجازة1994-08-18حمص04010025369رحابمحمد بشار عوده173201101767
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال67.4820190فيزياء

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال60.6720090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01ريف دمشق03230002559فايزههشام علي كللو173301101768
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال64.8820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01الالذقية06090096898ناهدمايا محمد عباس173401101769

الال72.1520210محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1995-09-16طرطوس10110008596اميره حسنراما محسن صالح173501101770
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

64مراقبوزارة الماليةالال60.9620200حقوقحقوقإجازة1994-06-22القنيطرة14040060363الهام احمديزن فؤاد السيد173601101771
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال77.5820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-10-08الالذقية06110038573وليامقمر عصام ميهوب173701101772
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

112معاون رئيس قسموزارة المالية12

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال57.7820070فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-06حمص06200022239ثانيه عيوشداليه علي بركات173801101773
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال64.0420090إرشاد نفسيتربيةإجازة1984-04-01طرطوس10260019780سعاد عليرانيا عادل محمد173901101774
مشرف 

شؤون تعليمية
32مرشد نفسيوزارة الصحة26

1023مخطط برامج تدريبيةوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال80.2320170سياحةسياحةإجازة1992-01-20حمص05140007475نعامهلينا محمود إبراهيم174001101775

1075معلم صفوزارة التربيةالال68.3120210معلم صفتربيةإجازة1998-10-15ريف دمشق14010010574مريم حمدانهناء حسين حسين174101101776

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال69.7820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-06طرطوس10160075233سحر يوسفسوزان ابراهيم ديب174201101777

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال63.1320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-25ريف دمشق03230014331فايزه عبد النبيرائده علي كللو174301101778
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

1060مدرسوزارة التربية3مخبريوزارة الصحة4مخبريوزارة الصحةالال74.9620180علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-01-29طرطوس10100008713ندى محمدرزان نديم ديوب174401101779

إجازة1996-01-20الالذقية06090011895سلوىسراة عيسى يوسف174501101780
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1051مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال69.3120210كيمياء تطبيقية

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال74.9020170إعالمإعالمإجازة1983-06-20حمص04150010793رسمية النقريرنا ابراهيم الحسن174601101781
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
16محرروزارة الكهرباء290

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال66.2520170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-03-07طرطوس10020033421نوال شاليشمريم علي عساف174701101782

84دارسوزارة الماليةالال58.3720164دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-25حماه05190025988سالمفادي محمد يحي174801101783
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

9
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

13محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال85.0020180لغة اسبانيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03دمشق03310035317حنان ضبياناسراء جمال ضبيان174901101784
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مترجم

إجازة1995-01-01طرطوس10260018731عزيزهمياس نور الدين ادريس175001101785
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال71.7120181فيزياء

1061مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال65.1020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-07-18طرطوس10220026065ندىرنا شفيق عبد الرحمن175101101786

175201101787
إيمان أحمد العبد هللا 

االبراهيم
وزارة المالية14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال58.4920060لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-04حماه05020100485قمره

معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء94

1002محرروزارة اإلعالمالال63.1720120إعالمإعالمإجازة1990-01-02طرطوس10220040968جانية عثمانمي هيثم محمد175301101788
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة290

الال72.0020210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-06-22الالذقية06120023426كوثر عليسها أكرم معال175401101789
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.9720170ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10090026315هيامرشا سهيل شرييبة175501101790
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية244

إجازة1998-01-08الالذقية06100050347رابيةلجين عبد الكريم احمد175601101791
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربيةالال72.4820220كيمياء تطبيقية

1061مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال68.6120200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-12-01طرطوس10220035540ناهيه رعيديرنا محمد عيسى175701101792

87دارسوزارة الماليةالال81.4120104محاسبةاقتصادإجازة1987-06-23الالذقية06150000821فتاةحسين عبد الحميد علي175801101793
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
89دارسوزارة المالية48

الال59.1620190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-06الالذقية05190034884ليالرهف علي عباس175901101794
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

1061مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال66.5420210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-01-01طرطوس10170010333اكتمالرنيم محمود حامد176001101795
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

إجازة1994-10-25إدلب07040073635كوثر كرديأماني جهاد سطيح176101101796

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

24مهندسوزارة الموارد المائية25مهندسوزارة الموارد المائية26مهندسوزارة الموارد المائيةالال69.3820190ميكانيك عام

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.7420180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حلب02270012189منى الطويلصفا صالح شيخ صالح176201101797

11مدرس معاونوزارة الثقافةالال67.0920120تصميم داخليفنون جميلةإجازة1988-08-18دمشق01010090969فاديه فياضمنال محمد فياض176301101798

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال63.6320088إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-03-08طرطوس10110003119نجال عاقلزياد سعود محمد176401101799
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

الال68.6920150رياض أطفالتربيةإجازة1992-07-18حماه05180031803منيرةنوره محمد ونوس176501101800
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال58.8620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-11الالذقية06040040781ابتساممرام غسان شريبا176601101801
معاون رئيس 

شعبة
32محرروزارة اإلعالم94

وزارة الكهرباء39مساعد إداري أولوزارة النقلالال63.6020210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-20الالذقية06050031749سمرهبه مشير علي176701101802

مصنف 

المرسالت 

اإلدارية

8
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
284أمين مكتبة

الال80.6720199حقوقحقوقإجازة1992-01-01حماه05100066203مسيالكامل عادل حميشه176801101803
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
103معاون رئيس قسموزارة المالية12مراقب

الال57.2620210قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1993-08-17حماه05150063245اماللونا نعمان حسن176901101804
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

الال82.7420210التمريضالتمريضإجازة1999-04-04حماه05190001638اكتمال الجمعهجنان محمد محمد177001101805
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

اقتصادإجازة1987-10-06طرطوس10250002808الهام محسنوجيه محمد حسن177101101806
التسويق والتجارة 

اإللكترونية
الال64.1320219

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1007دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1000مدقق نفقات

إجازة1998-01-19طرطوس10010149141سميره معالاميره بديع ابراهيم177201101807
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
وزارة الصناعةالال72.4120210فيزياء

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

25متنبئ جويوزارة الدفاع34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة19

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال56.6520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1986-04-07دمشق06200052494الهامأريج عادل صقر177301101808

الال60.6420200حقوقحقوقإجازة1996-01-20دمشق01040105397نهىبيان عبد الرؤوف نحالوي177401101809
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة العدل277مساعد إداري أول

مساعد اداري 

أول
29مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة481

وزارة الكهرباء61معاون رئيس شعبةوزارة الماليةنعمال59.4420030حقوقحقوقإجازة1978-09-19طرطوس04010467412زينبأريج أحمد حمود177501101810
مساعد اداري 

أول
38

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
12مساعد إداري أول

الال55.5120130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-12الالذقية06090015985عزيزهلورى حامد محرز177601101811
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

وزارة النقل64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال64.4120124مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1987-02-14الالذقية06170002132الهام جلعودوسام فيصل بركات177701101812
مشرف 

شؤون تعليمية
65مشرف ليليوزارة الدفاع26

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمنعمال57.3420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-09-25الالذقية06090123294جميلهنظيره حسن طراف177801101814
معاون رئيس 

شعبة
3

الال61.1020160رياض أطفالتربيةإجازة1991-11-16طرطوس05150086236رتيبهنور أحمد العلي177901101815
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال80.2020100لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-16ريف دمشق03010060638مريملينا ياسين بدران178001101816
مدرس لغة 

فارسية
33

الال68.1820209علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-01-05حلب07190010994فاطمة مسلمانيمحمد عبد الفتاح اسماعيل178101101817
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
256معاون رئيس شعبة

إجازة1994-06-04الالذقية06210013174جمانهرهام سليم احمد178201101818
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1055مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربيةالال66.5820220فيزياء

الال62.9120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-09الالذقية06100000509فاتن حميدهروان ياسين زهيرة178301101819
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
68مراقبوزارة المالية9مترجم

178401101820
صفاء محمد عصام 

شاغوري
اقتصادإجازة1981-04-13دمشق01040085984امل

اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
الال71.5620200

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1مساعد إداري أولمجلس الوزراء7محلل إداريوزارة النقل10باحث

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال60.1220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010124214فوزيهنرمين علي غنوم178501101821
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-07ريف دمشق03200049310نهادمعتز محمد جوهر178601101822
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال60.6520140ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-06الالذقية06100046696رفيدة زريقةسها احمد حسن178701101824
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية244

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةنعمال63.3420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-30طرطوس05070002285غصونمرح منهل قباقلي178801101825
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم244

وزارة المالية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال66.5020183المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20الالذقية06170017085عريفهقيس احمد علي178901101826

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

الال71.3920190اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1997-01-01دمشق01030293893حنانهبه حسن ابوارشيد179001101827
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
28

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
27مهندس زراعي

نعمال64.9820150رياض أطفالتربيةإجازة1989-04-15حمص04140016242زهرهنجاح سليمان منصور179101101828
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

اقتصادإجازة1993-08-24الالذقية06100072706داللرزان نزار ديوب179201101829
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة الدفاعالال63.0720210

رئيس شعبة الدراسات 

المساحية
وزارة الدفاع43

رئيس شعبة 

االستطالع
1مساعد اداري اولوزارة الدفاع8

37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم20محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة85دارسوزارة الماليةالال65.8920155حقوقحقوقإجازة1993-11-23طرطوس10270024086حياهمهند أنيس أحمد179301101830

9مساعد إداري أولوزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-16حماه05150056597هدى حسنرزان اسعد فاتي179401101831

الال68.1020193التمريضالتمريضإجازة1994-01-05طرطوس10230015873سلمىيزن محمد يوسف179501101832
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة293ممرض

28ممرضوزارة الصحةالال65.8320180التمريضالتمريضإجازة1992-05-20حماه05150062628سميرهمجد ابراهيم محمد179601101833
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

1072مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال65.5020160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-02حماه05190000750جميله عليزينب نزار عيسى179701101834

الال68.1520180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09010101927سمر الهمالهيا سهيل المحمد179801101835
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1079معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1061مدرس

الال70.9820200مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-05-09الالذقية06100012669سميرةميسم فؤاد ديب179901101836
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
69دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية8مراقب

64مراقبوزارة المالية83دارسوزارة المالية78مساعد إداري أولوزارة الماليةالال59.0920214حقوقحقوقإجازة1993-01-01حمص04020094195رقيه سبسبيطارق زياد بكور بكور180001101837

9محلل احصائيوزارة الكهرباءالال80.4320120إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1990-04-03الالذقية06110065224هيفاءيارا محمد عثمان180101101838
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منظم قواعد 

بيانات
12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية285

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.6120200معلم صفتربيةإجازة1994-09-16حمص06200032958عائدهبراءه حسن علي180201101839
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1048مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةنعمال71.6820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01حمص04150008584سميره عبدومياده يوسف االسعد180301101840

مجلس الوزراء5دارسمجلس الوزراءالال69.5120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-05ريف دمشق03050045612جهينه جابريعلي سلمان حمود180401101841
مساعد إداري 

أول
7دارسمجلس الوزراء6

الال60.1820200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-03القنيطرة14050046390فاطمهمنال محمد محمد180501101842
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1061مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال70.0220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-02-12الالذقية06120028524فكتورياخنساء محمد محمد180601101843

13محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال61.5020183لغة اسبانيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01حماه05100065594منىعلي احمد سعيد180701101844

وزارة اإلعالمالال66.3020150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-20دمشق90010094690عائدة برانسرين سمير فرعون180801101845
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

105معاون رئيس قسموزارة الماليةالال68.8320200حقوقحقوقإجازة1997-08-29إدلب07160053200مريممها محمود زعيتر180901101846
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
13مساعد اداري اول

الال62.2020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-11القنيطرة14050016374ماجدهمروه هاني الهزاع181001101847
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

نعمال60.5920220المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-25حماه05140016932خولهمها محمد جوريه181101101848
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مجلس الوزراء284أمين مكتبة

مساعد إداري 

أول
34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع21

نعمال58.7720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010055200نجود المحمدمي وفيق رستم181201101849
وزارة الخارجية 

والمغتربين
15مترجموزارة الثقافة17مترجممجلس الوزراء1مترجم

الال64.8720140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-18حماه05170036428وجيهه جوهرهنديمة احمد جوهره181301101850
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مجلس الوزراء289منسق عالقات عامة

مساعد إداري 

أول
1074مدرسوزارة التربية14

نعمال69.3420130مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-03-29طرطوس10160107220تماممي احمد اسعد181401101851
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل283

وزارة الموارد المائية19مهندسوزارة الموارد المائيةالال69.0820180بيئةهندسة مدنيةإجازة1993-02-10الالذقية06050009120منىرنا بديع ابو عصا181501101852

مهندس 

للدراسات 

المدنية

67عامل دراساتوزارة الموارد المائية53

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة11محرر رئيسيوزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال61.6520130إعالم إلكترونيإعالمإجازة1986-03-17ريف دمشق03240011916خضراءمحمد خليل عبد النبي181601101853

وزارة االتصاالت والتقانة23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.9920110مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-07-25طرطوس10030017256سهام عبدهللاديما موسى منون181701101854
معاون رئيس 

شعبة
25معاون رئيس شعبةوزارة المالية39

الال66.2420200دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-04-27درعا12160057879زيتبراويا فيصل اشريفه181801101855
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الموارد المائية13مساعد اداري اول

مساعد اداري 

أول
1

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
9مساعد إداري أول

إجازة1995-01-01دمشق05100024596اديبه سيف ديبفاطمه اكرم سعيد181901101856

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال72.0720200ميكاترونيك
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

إجازة1995-01-01طرطوس10120010889سميعه أحمدوليم وجيه معروف182001101857

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانة46مراقب للطيف التردديوزارة االتصاالت والتقانةالال76.6020173هندسة إلكترونية

1046مدرسوزارة التربيةالال74.2820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-10إدلب07100083621آمنهثواب خالد الراغب182101101858
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال75.8920190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-17دمشق01020229686نهالزكريا محمد بهاء السعدي182201101859
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

الال59.6120163حقوقحقوقإجازة1988-02-28ريف دمشق03150015232إيمانمحمد نضال عثمان182301101860
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة االتصاالت والتقانة23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.4320100مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-08-12حماه05150069660امل خضورايمان حسن ابراهيم182401101861
معاون رئيس 

شعبة
8محلل إداريوزارة الموارد المائية40

الال63.8120172حقوقحقوقإجازة1993-01-02الالذقية06090073562سهيالمحمد مالك علي182501101862
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية9

62طبيب اسنانوزارة الدفاع70طبيب اسنانوزارة الدفاعالال73.2020200طب أسنانطب أسنانإجازة1998-01-15طرطوس10110020093يمنىزينب يوسف سليمان182601101863

وزارة السياحة91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال60.4720110محاسبةاقتصادإجازة1986-09-19دمشق90010271155ملكههناء احمد الحمارنة182701101864
مدقق بدالت 

االستمالك
3دارسوزارة المالية1018

مجلس الوزراء17مترجممجلس الوزراءالال58.9020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10010070510هناديسلوى اصف يوسف182801101865
مساعد إداري 

أول
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء15

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال54.2420100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-10-28الالذقية06010100525شاديهرشا سالم حلوم182901101866

483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال63.5720120المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-29القنيطرة14050040415سعاد الحجيدعاء موفق ابراهيم183001101867
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مصنف 

مراسالت 

إدارية

28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة41

وزارة الثقافة1071مدرسوزارة التربيةالال61.7020080ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-10ريف دمشق03170000463فاطمه ديابامل فضل هللا دياب183101101868
مساعد إداري 

أول
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء10

الال62.7120200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-05-12دمشق01020246759بشيرهرزان محمد نذير جقميره183201101869
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

إجازة1991-06-01الالذقية06110075679عليالجين صالح مسعود183301101870

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

49مدقق لجودة الوثائقوزارة االتصاالت والتقانة25محلل بياناتوزارة النقل44مدرسوزارة الصناعةالال73.7120200هندسة إلكترونية

183401101871
محمد فراس محمد عدنان 

شوربجي
إجازة1988-06-01دمشق01010148926هاجر

هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
56مشرف أمن المعلوماتوزارة االتصاالت والتقانة59محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة53مبرمجوزارة االتصاالت والتقانةالال60.3020170

1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال68.8820210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1998-01-16الالذقية06200030848هالمرح واثق عمار183501101872

الال59.1020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-26الالذقية06010066022وفيقه معالالرا توفيق معال183601101873
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية2مترجم

1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال69.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-10-17طرطوس10030024886اميره عبوددياال محمد يوسف183701101874

الال55.9720102لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-18ريف دمشق03170006483هناء شهاب الديناحمد قاسم شهاب الدين183801101875
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الكهرباء7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال68.1220210معلم صفتربيةإجازة1999-06-15الالذقية06100059606مهى عليانداليا احمد بركات183901101876

80دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال62.7720099محاسبةاقتصادإجازة1986-01-27القنيطرة14050009284بثيته النايفسامح مروان حرفوش184001101877

الال65.3220140مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1991-06-27ريف دمشق03110012831اديبهإناس عمر القسطالني184101101878
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التنمية اإلدارية27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال53.4620050علوم الحاسوبعلوم الحاسوب<-العلومإجازة1983-01-01دمشق01030415827ماجدةعبد الرحمن رشيد رميح184201101879
محلل إداري 

ثان
18محلل إداري ثانوزارة التنمية اإلدارية17

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال75.2920190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03دمشق10160063401وجيهه ابراهيممها محمد حيدر184301101880

1002دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.6620210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01ريف دمشق03360007423هيام عبد السالممرام محمد ايمن القادري184401101881
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1003محلل فني

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال58.4220190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-06-01القنيطرة14010073331مريم الهمهبتول موسى الحسن184501101882
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

77معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال74.1020210حقوقحقوقإجازة1997-01-01القنيطرة14010054616خديجه شبليانعام موسى الخليل184601101883
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
246

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
10مشرف تعاوني

الال56.8020050محاسبةاقتصادإجازة1980-07-20القنيطرة14040063005هوله شحادهسمر مروان شحاده184701101884
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
10مساعد أداري أول

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
16

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم19محررمجلس الوزراءالنعم65.5020210عالقات عامةإعالمإجازة1998-01-01الالذقية06220015346حرباعبير محمد حسن184801101885

إجازة1995-04-24الالذقية06100056949عبيريارا محمود شاليش184901101886
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال74.5320200كيمياء بحته

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
311كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1054مدرسوزارة التربية298كيميائي

الال72.0820210اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1997-01-20دمشق05190000880فلاير رمضانعال طالب عيسى185001101887
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
27

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي
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وزارة الثقافة1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.9320150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-09الالذقية06150027466امالبراءه وليد اسعد185101101888
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية2

الال63.8420200تربيةتربيةإجازة1997-01-05ريف دمشق03110059496رفاعيه العامردالل محمد الصبره185201101889
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

6مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال68.9120170دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-01-03دمشق01020276525فايزةرهف احمد راتب الزعويط185301101890
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
62معاون رئيس شعبةوزارة المالية50

الال66.9320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-14الرقة11010096491عنود المحمدشهال علي الحسن185401101891
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

85دارسوزارة الماليةالال57.1020154حقوقحقوقإجازة1990-04-03القنيطرة14030048485امينةقتيبة صالح حميدي185501101892
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

42مساعدإداري أولوزارة الكهرباء9

وزارة الدفاعالال70.4320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1996-10-29الالذقية06200095146عفافمحمود حسان حسن185601101893
رئيس شعبة ذاتية 

المدنيين
وزارة المالية12

مساعد إداري 

أول
76

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.0620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-16دمشق05030016639هندنسرين محمد االسعد185701101894

فنون جميلةإجازة1999-06-07دمشق90010254954لمياءشروق خليل شبعاني185801101895
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
11مدرس معاونوزارة الثقافةالال76.3620210

10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال63.4720030صحافة ونشرإعالمإجازة1981-04-30السويداء13050030537بدر الصايغرباب نور الدين االباظه185901101896
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال66.1020090رياض أطفالتربيةإجازة1985-07-02درعا12110010276انعامريم سمير المسلم186001101898
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال72.4520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-11-02الالذقية06220006316غندوريهغيثاء فجر بوحسن186101101899
مساعد إداري 

أول
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء15

الال59.7720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-03حمص04230029240نجودوصال قاسم الجوراني186201101900
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء7مترجم

186301101902
محمد عدي عصام 

القسطنطيني
71دارسوزارة المالية1دارسوزارة الماليةالال71.5620150محاسبةاقتصادإجازة1991-07-12دمشق01010359263مها سكر

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

186401101904
رشا عبد الرحمن 

الرنكوسي
64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.9020180مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1988-10-09دمشق03110013933منى زعرور

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

17مدققوزارة الموارد المائية35دارسوزارة الموارد المائية37دارسوزارة الموارد المائيةالال67.7520190جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1992-10-25الحسكة08030033074جميله الحمودعبدالقادر محمد الحميد186501101905

الال61.3720170لغة اسبانيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-03القنيطرة14010036497آمال محمودهيا موفق قوشحه186601101906
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مترجم

الال67.7920174إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01حماه05120003919سهاعالء احمد ناصيف186701101907
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8محلل إداريوزارة النقل16محلل إداريوزارة المالية8مراقب

12محرر رئيسيوزارة اإلعالم1000صحفيوزارة الصناعة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال78.6320200صحافة ونشرإعالمإجازة1998-04-14ريف دمشق03140034859حليمهرغد ابراهيم عيسى186801101908

نعمال77.5520190مناهج وطرائق تدريستربيةماجستير1989-05-17الالذقية06060019437عارفهسناء جبرائيل مسلم186901101909
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل291مساعد إداري أول

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

1043مدرسوزارة التربية1044مدرسوزارة التربية1040مدرسوزارة التربيةالال69.4420190تربية رياضيةتربيةإجازة1992-09-12طرطوس10010003002فدوى احمدليال بسام محمد187001101910

1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال61.2220180معلم صفتربيةإجازة1993-02-24القنيطرة14030072882ضحيهامنه عدنان شهاب187101101911
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

الال79.2720170رياض أطفالتربيةإجازة1991-10-22دمشق04070006784نجاح العودهمجد عبد المنعم فالح187201101912
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال71.4520132لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-08الالذقية06100034690اميماسوار جميل عيسى187301101913
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم479محلل إداريوزارة العدل481مساعد اداري أولوزارة العدلالال59.5820210حقوقحقوقإجازة1997-01-13الالذقية06230006519امل حمودخضر وفيق احمد187401101914

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال75.4020200صحافة ونشرإعالمإجازة1999-04-05ريف دمشق03150041927ناريمانروان خالد لحلح187501101915

14محلل بياناتوزارة الثقافة32محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة5مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال73.7820190إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-04-20القنيطرة14010029356سميحه عوضفاتن خالد العقله187601101916

الال57.7020165محاسبةاقتصادإجازة1984-11-21ريف دمشق03260014502ليناغالب ركان سالمه187701101917
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
6دارسوزارة المالية10مساعد أداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
252معاون رئيس شعبة

69دارسوزارة الماليةالال66.9220183مالية ومصارفاقتصادإجازة1990-06-15حماه05140035122نجاحغيد أحمد سليمان187801101918
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
42محلل إداريوزارة النقل8مراقب

الال69.8220200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1997-01-23حمص04220009767ميازينب جودت شعبان187901101919
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

إجازة1997-01-01دير الزور09010195002خديجه الحمدنور بسام العمر188001101920
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربيةالال78.7720200كيمياء بحته

إجازة1996-01-09دمشق01010268127ماجدةرشا صبحي جحا188101101921
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.6320210كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
298كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
309فني مخبري

الال62.0720190إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-01-30دمشق90010203648حمده نجيبسناء خضر وادي188201101922
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1006مرشد تربوي

الال76.0520160رياض أطفالتربيةإجازة1986-08-16الالذقية06100079955شمسهشيرين حسن احمد188301101923
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة اإلعالمالال64.1520070ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-22دمشق01010463655غادهرامة عبد الفتاح النابلسي188401101924
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

وزارة الدفاع37مدرسوزارة الصناعةالال73.0420210هندسة كيميائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1996-03-12دمشق09010358654عائشةراما ماهر الطعميه188501101925
محلل مخبر 

كيميائي
14مدرب اطفاءوزارة الدفاع26

47مدرسوزارة الصناعةالال80.3920210التصنيع الميكانيكيالعلوم التطبيقيةإجازة1999-10-11طرطوس10110027413ليلى عليرنيم رشيد أمين188601101926

وزارة اإلعالمالال59.5720200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20طرطوس10010082751نجاةديمه بشار ابراهيم188701101927
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة20مترجموزارة التنمية اإلدارية5

معاون رئيس شعبة 

الترجمة
15

64مشرف نهاريوزارة الدفاع32مرشد نفسيوزارة الصحة72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال61.4020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-01-15إدلب07110064406صبحيةافراح محمد ياسر علوان188801101928

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال68.3220080إعالمإعالمإجازة1982-04-23درعا12180019497حميدهمنال جبر االبراهيم188901101929
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.0220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دمشق01020104776هناء البوشيفرح محمد امين البرق189001101930
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال67.5120100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-05ريف دمشق03100007550سوريا درموشهيفاء يوسف بالوش189101101931
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية7مترجم

32مرشد نفسيوزارة الصحةالال62.3920200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-01-09دمشق01030061868نزيلةمروه خالد الشوباش189201101932
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
64مشرف نهاريوزارة الدفاع42مرشد تربوي

1068مدرسوزارة التربية1069مدرسوزارة التربية75مدرس روسيوزارة الدفاعالال63.6120210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دمشق05100032700نزهةغنوه حاتم اسماعيل189301101933

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال67.7020150لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-11-09حماه05190029351تماثيل محمدثناء علي الصالح189401101934
مدرس لغة 

فارسية
33

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال72.5720200إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-04-29دمشق01040072205مياده حجيجهانيا بسام القباني189501101935
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إجازة1990-02-03حماه05100034110شريفه ونوسلينا بسام يوسف189601101936
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.6420160كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
298كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
309فني مخبري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
2معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال68.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-10ريف دمشق03140008775عطاف ياسين عيسىصفاء عبدالعزيز حوا189701101937
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

الال68.1420190ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1993-01-15الحسكة08090042675لينا هرمزرنيم مروان باسوس189801101938
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال66.0520190شريعةشريعةإجازة1995-07-12دمشق01020319322رباحأميره احمد سعيد عوض189901101939
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالم57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال81.8820190إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-05-07الالذقية06110063693محاسنريم امير يوسف190001101940
مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

الال68.2620190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1997-01-15الالذقية06020050096صديقهعزيز غدير موسى190101101941
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال57.9420170إعالمإعالمإجازة1989-04-01القنيطرة14010096871شيخهزينب محمد سالمة المحمد190201101942
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
16محرروزارة الكهرباء290

1075معلم صفوزارة التربيةالال61.4920200معلم صفتربيةإجازة1995-09-20دير الزور09010111817امل عبد الهاديلمى غسان مخلف الويس190301101943
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1077مدرسوزارة التربية1061مدرس

10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال72.2320190صحافة ونشرإعالمإجازة1998-01-01الالذقية06110050004رفيقةريم امين احمد190401101944
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

24منسق قطاعيوزارة النقلالال74.0920210مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1996-03-13الالذقية05140022803شمسا شمسيهنيفين جميل البودي190501101945
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
41

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
5باحث مساعد

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال59.4120180معلم صفتربيةإجازة1991-07-16درعا12040018566فاطمهاالء خليل البريدي190601101946

إجازة1995-04-22إدلب07040054995بسيمةزهراء يوسف غاوي190701101947

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

25مهندسوزارة الموارد المائية24مهندسوزارة الموارد المائية45معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال74.4720200قوى ميكانيكية

إجازة1992-06-17دمشق90010194702فاطمة يوسفاسراء عبد هللا حالوة190801101948

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال69.0220200سيارات وآليات ثقيلة
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
36مهندس ميكانيك

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
35مهندس آليات

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
47مهندس ميكانيك

إجازة1991-09-09دمشق90010199531سعاد بغداديسندس عبد الهادي خليل190901101949
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.8920140كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
311كيميائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
312كيميائي حيوي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
2معاون رئيس شعبة

1000صحفيوزارة الصناعة16محرروزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال64.1920154إعالمإعالمإجازة1990-07-18الالذقية06020085199باهيهريمون سليم سويد191001101950

12معد خططوزارة الصحةالال77.5320170إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-06-29القنيطرة14030057361صباحفاطمه احمد مطر191101101951
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
25مساعد إداري أّولوزارة التنمية اإلدارية5محلل إداري

الال72.3920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-01-05حماه05100050704نهيده سلومسيمون علي سعيد191201101952
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10باحث

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24باحث

إجازة1992-01-20الالذقية06010287819زينعلي فيصل كرمو191301101953
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال67.5520163فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1068فيزيائي شعاعي- فيزيائي 

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.0420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02الالذقية06160036894نوريهرفاه وليد كشي191401101954
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

إجازة1995-05-07دمشق90010239725سوسنغفران اكرم حسن191501101955

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال72.2320200طاقة
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس دراسات 

الكهربائية
53

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

كهرباء
39مهندسوزارة الكهرباء50

1049مدرسوزارة التربيةالال71.5320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-01-04دمشق01010145325خانم شوقلمروة علي موزة191601101956

1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.3320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-07دمشق01030164364وفيقهنداء محمد مروان الحالق191701101957
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

24منسق قطاعيوزارة النقل23معد اتفاقياتوزارة النقل42محلل إداريوزارة النقلالال58.9020040اقتصاداقتصادإجازة1965-03-01القنيطرة14020029534هديه العالنعالن احمد عالن191801101958

نعمال63.3820210حقوقحقوقإجازة1998-06-17حمص04220062019هيفاء شمالياحمد نزيه الراعي191901101959
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة المالية9

1076معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال76.7520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-29الالذقية06010157171سمررنيم مصطفى دكه192001101960

اقتصادإجازة1992-02-24الالذقية06110048602غادهالبراءة عبد هللا محمد192101101961
الدراسات المالية 

والمصرفية
42محلل إداريوزارة النقلالال74.9720190

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة 

االحصاء
306

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
307رئيس شعبة التخطيط

فنون جميلةإجازة1997-02-10طرطوس10160077082نوالشام علي الراعي192201101962
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
1007مونتيروزارة اإلعالم1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالم11مدرس معاونوزارة الثقافةالال73.5720200

الال65.6220130مناهج وطرائق تدريستربيةماجستير1987-07-04الالذقية06010014298سمرسامية مصطفى دكه192301101963
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

الال62.1820180رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-20الالذقية06090105735سفيرهاحمد جهاد عيد192401101964
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االتصاالت والتقانة483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالنعم63.5120120المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-20دمشق10240011048شهيرهريم عابد محمد192501101965

مصنف 

مراسالت 

إدارية

2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة28

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال64.7820200علم نفستربيةإجازة1996-06-15الالذقية06090101267ساميااريج منذر سمره192601101966
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال56.8720030حقوقحقوقإجازة1977-04-01دير الزور09010239993سعاددنيا محمود الحسن192701101967
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
9

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
12مساعد إداري أول

1061مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال72.9120200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-07-31الالذقية06200005106منار سلمانفاطمه احمد غصون192801101968

الال61.1720090ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-08-05الالذقية06110061140سهاملما فريد حسن192901101969
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الصناعة46مترجم

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
32محرروزارة اإلعالم15

47مدققوزارة الموارد المائية42محلل إداريوزارة النقل79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.0820190مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-07-05حماه05050048545نوال حمدانربا محمود الحيدر193001101970

الال60.1120189حقوقحقوقإجازة1988-11-16دمشق01020103596سوزان عمرانيخليل ابراهيم دياب193101101971
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
103معاون رئيس قسموزارة المالية9دارسوزارة المالية9

وزارة الثقافة14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال61.4620170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-01حمص04030013490منى منصوررنيم حسن الدالي193201101972
معاون رئيس 

شعبة
1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة2

إجازة1971-09-20دمشق01040300228سهامشادي صالح الدين حفار193301101973

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة الدفاع47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانةالال58.0519970هندسة إلكترونية

رئيس شعبة 

االتصال 

الالسلكي

9
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
296مهندس

12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.1720165حقوقحقوقإجازة1992-02-05طرطوس10150012852نهادسلمان محمد محمد193401101974
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
36مساعد إداري أولوزارة اإلعالم50

15مندوب رئيسيوزارة اإلعالم30مدرس لغة تركيةوزارة الدفاعالال64.4020152لغة تركيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-15حماه05190006069نبيله حامدطالب مهنا رمضان193501101975

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال64.2620160معلم صفتربيةإجازة1993-05-02الرقة11010064006هدله الحمادهايمان محمد أمين الحسن193601101976

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.0120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-15طرطوس10170020105سعاد ملحمكيندا عقل كابر193701101977
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

1061مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال70.0520210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1993-05-10حماه05140029005رمزي غانمسوسن فؤاد كمال193801101978

الال68.9420190حقوقحقوقإجازة1996-01-01دمشق90010218867هدى عودةجهاد عماد الدين سهلي193901101979
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
52معاون رئيس شعبةوزارة المالية85دارسوزارة المالية9

1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال72.1420201رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-01-07حماه05150050592هالةاحمد حبيب قشوة194001101980
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65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال57.6020166حقوقحقوقإجازة1992-04-30الالذقية06100058836منىحاتم فريد مخلوف194101101981
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

1020موجهوزارة السياحة32مرشد نفسيوزارة الصحةالال62.7020200إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-09-20الالذقية06090007811ريم شبانيياره جودات سلطان194201101982
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1006مرشد تربوي

64مراقبوزارة الماليةالال64.1720163حقوقحقوقإجازة1990-01-03دمشق06200062254تماضر حيدرعلي محمد ديب194301101983
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
50

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
2دارس قانوني

مجلس الوزراء23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال71.0120201المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-04حماه05160045010دعدخضر عميد ضاهر194401101984
مساعد إداري 

أول
22مساعد إداري أولمجلس الوزراء24

1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال65.7720150محاسبةاقتصادإجازة1991-01-14ريف دمشق03310029842رويده جحىدعاء فريز القاضي194501101985
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1000دارس

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

1077مدرسوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال60.4120220معلم صفتربيةإجازة1996-04-24حماه05150054676سميره لولوعال حامد العدي194601101986

الال66.0220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-04-30دمشق90010263515فايزة عبدعبير ياسين سعدية194701101987
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
67مترجم لغاتوزارة الدفاع1مترجم

14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال74.5420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-31الالذقية06110012065سلمى سليمانبتول يوسف قداحه194801101988
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة9مترجم

فنون جميلةإجازة1996-08-13ريف دمشق03080096002سوسنروان حسن الزلم194901101989
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
11مدرس معاونوزارة الثقافةالال77.6520190

الال89.6420180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-03-14الالذقية06170005583رابحه عدرهعال سلمان عدره195001101990
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
14محلل بياناتوزارة الثقافة69محلل إداريوزارة الصناعة25مساعد اداري اول

الال61.5120127حقوقحقوقإجازة1989-05-23الالذقية06160015276جهينهمجد غسان الدواي195101101991
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة االتصاالت والتقانة9

معاون رئيس 

شعبة
81دارسوزارة المالية37

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال70.4120212رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-08-10حماه05030049536مديحه فارسجعفر احمد الحيدر195201101992

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال62.2020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10طرطوس10240009077الهام ابراهيموئام علي بلقيس195301101993
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال70.6320200مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1998-01-10حماه05090012681نائله مرجانزهور غسان صفتلي195401101994

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال66.2320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-03طرطوس10030012814محاسن قاسمسوزانا محمود جاسر195501101995
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

37مدرسوزارة الصناعةالال73.9020190هندسة كيميائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1994-03-28حمص04020015366داللميس حكمت فطوم195601101996

33إداري جامعيوزارة الصحة17محلل بياناتوزارة الصحةالال86.1420191إدارة مشافيإدارة مشافيإجازة1997-01-03طرطوس10100027272نهى احمدريان علي احمد احمد195701101997

32مرشد نفسيوزارة الصحةالال62.0720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-09-30الالذقية06120011015ندا سعدديانا معين حمود195801101999
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1020موجهوزارة السياحة42مرشد تربوي

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال59.9620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-03إدلب07160002853حميدة زكرياعال محمد زكريا195901102000
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1001مدرس

196001102001
محمد نور بيبرس ابو 

بكر شورى
16محلل إداريوزارة المالية1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال74.3020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-08-22القنيطرة14030013429حنان شركس

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

الال61.5320170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-21درعا12100030536فتحيةمرام منصور العبيد196101102002
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال59.1920200معلم صفتربيةإجازة1996-02-20السويداء13100007755فلاير هذبهلبنه بشار ابو دهن196201102003

الال76.7020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-08-26درعا12160207059ريمشام تيسير القزحلي196301102004
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المصرفية
42

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة اإلجازات
38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة13

الال80.5220120محاسبةاقتصادماجستير1990-08-26دير الزور09010061817ندا االبراهيمدعاء حماده المصطفى196401102005
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
166

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
4مشرف مالي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري
35

77مبسط اجراءاتوزارة المالية2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباء42محلل إداريوزارة النقلالال65.1920160محاسبةاقتصادإجازة1990-05-01دمشق01040178801نور الهدىاالء مروان السواح196501102006

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال72.6720170رياض أطفالتربيةإجازة1993-08-06إدلب07110055047نوالانسام رضوان السوسي196601102007
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

28ممرضوزارة الصحةالال58.0720090التمريضالتمريضإجازة1984-03-01حماه05150103043منتهىرهام توفيق احمد196701102008
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال68.0920114علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-05-30الالذقية06110002988املعالء محمد احمد196801102009
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.9720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-19الالذقية06090097506نجاحشذى احمد محمد196901102010
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1046مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال71.9720200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-10الالذقية06010308282كفاحأغيد سلمان سلمان197001102011

الال66.4620100رياض أطفالتربيةإجازة1987-01-01ريف دمشق03040019010نور الهدىخلود خالد غزال197101102012
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

42معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة17محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة24معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.1620190مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-05-20ريف دمشق03150039813لما حويشانلورا مأمون ابراهيم197201102013

إجازة1996-06-16طرطوس10140004929نوالعلي عماد الدين علوش197301102014

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

40مهندسوزارة الكهرباء28مهندس نظموزارة الكهرباء24مهندس دارسوزارة الكهرباءالال74.8020201طاقة

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.5420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-30ريف دمشق03010095087نبيهاريم عمر خيتي197401102015
مساعد إداري 

أول
9

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

الال60.6220160حقوقحقوقإجازة1993-10-06حماه05100041432طروب سعيدلجين هيثم كيوان197501102016
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
50

هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
6مساعد قانوني أول

إجازة1994-01-01حمص04010204996نادياوعد حكمت الخضور197601102017
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال74.2920160كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة 

المشتقات النفطية
وزارة الصناعة17

معاون رئيس 

شعبة 

الصناعات الال 

عضوية

وزارة الصناعة18

معاون رئيس شعبة 

إعداد مواصفات أنظمة 

الجودة

20

وزارة الصناعة15متابع اعالميوزارة الكهرباء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال83.2920200عالقات عامةإعالمإجازة1998-09-02الالذقية06090127767نجوى الشاعررشا احمد بركات197701102018
مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

2مساعد اداري اولوزارة الدفاع65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.8120152حقوقحقوقإجازة1992-06-13حماه05100043314عائده نيشيمحمد جابر ديب197801102019

الال68.2820164التمريضالتمريضإجازة1992-04-26طرطوس10260023058ابتسامحسين امين حمدان197901102020
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال67.4520100لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-02حماه05120011454فريزة المحمدنور مضر جريش198001102021
مدرس لغة 

فارسية
33

1002محرروزارة اإلعالمالال69.1520050إعالمإعالمإجازة1983-02-14الالذقية06100033077كلثومدارين ثابت حسن198101102022
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة290

1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال71.5620211رياضياترياضيات<-العلومدبلوم1994-06-30طرطوس10100019671لينا باللعلي عدنان صالح198201102023

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.6620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-10طرطوس10240000254حميده جديدنغم محي الدين ابراهيم198301102024
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

1062مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربيةالال70.1420220بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1999-10-20طرطوس10180004403عفراء عيسىجلنار عبدهللا أحمد198401102025

الال65.4320170حقوقحقوقإجازة1991-03-16حماه05120011476فريزة المحمدصالح مضر جريش198501102026
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
6مساعد اداري أول

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
23معد اتفاقياتوزارة النقل12مراقب

الال56.1520160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-23حمص05090017027بديعه محمدلواحظ محمد يونس198601102027
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مترجم
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3دارسوزارة الماليةالال70.9620190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-02ريف دمشق03010078674ميساء الصالحيفاطمه رشيد دلوان198701102028
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الدائنين
21

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

تكاليف وتسعير اآلليات 

والقطع التبديلية 

واإلطارات

17

الال56.3920160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01دمشق90010020186مريم تميمنور حسين تميم198801102029
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

الال68.2020202محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1993-07-10الالذقية06010365899ميساءمحمد نافع حبيب198901102030
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة32محرروزارة اإلعالم15مترجموزارة الثقافةالال67.6920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-05دمشق90010239830ابتسام  عبد المعطيشيراز حسان عنبوسي199001102031

الال61.4220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01حماه05150013382ملك ديوبرؤى احمد بدر199101102032
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة المالية34امين قاعات ومخابروزارة الدفاعالال64.7520164المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-19السويداء13080000976نهادفادي صالح الفارس199201102033

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

47معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال79.2620140محاسبةاقتصادإجازة1991-07-01درعا12150013016رحابياسمين عماد اللطيف199301102034
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة 

الصرفيات

وزارة الدفاع27
رئيس شعبة االجور 

والحسميات
19

الال83.4520210رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-28طرطوس10240015959روزه مسعودزينه ابراهيم علي199401102035
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال59.1420100رياض أطفالتربيةإجازة1986-01-27طرطوس10250004534جميلةاخالص احمد علي199501102036
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال74.6620140شريعةشريعةدبلوم1982-01-02دمشق01020116329نجاح البلعهعهد موفق الكاتب199601102037

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال72.9520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-01طرطوس10040008492سالمدياال سهيل معنا199701102038

1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال60.8920190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-15طرطوس10010125219دنيا سليمانيانا حماد حماد199801102039

وزارة اإلعالم479محلل إداريوزارة العدل78مساعد إداري أولوزارة الماليةالال65.5420190حقوقحقوقإجازة1991-01-28دمشق01010468653اميرةمنور باسل زلزله199901102040
معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
3

وزارة الدفاع3دارسوزارة المالية47مدققوزارة الموارد المائيةالال61.7620170محاسبةاقتصادإجازة1983-08-07طرطوس10250004552جميلةخلود احمد علي200001102041
رئيس شعبة العقود 

والتصفية
16

1060مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال75.7220200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-03-15طرطوس10230016237زيزف ابراهيمختام سلمان خليل200101102042

1070مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال59.5520160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-04ريف دمشق03110072549لينا عيدروزينا رياض أبوعسلي200201102043

الال67.5720201إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-03-10حماه05180017157امالعلي يوسف بدور200301102044
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
وزارة الصناعة57

مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال69.1620200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1990-01-03طرطوس10170016479نعيمه محمدديما محمد علي200401102045

64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال58.4320210حقوقحقوقإجازة1995-03-27طرطوس05190025552جمانه غريبمحمد علي سلمان200501102046
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة العدل2محلل إداريوزارة األوقافالال66.8020190حقوقحقوقإجازة1996-01-01دمشق01010540968نبيلةرانيا صالح الدين الميداني200601102047
مساعد اداري 

أول
76معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة482

الال66.8920210رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-02حماه05100022782نزهه يوسفصبا محمد شاهين200701102048
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
73مشرفة ليليةوزارة الدفاع8مربية

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال74.1220120علم نفستربيةإجازة1990-01-24طرطوس10090078637اميرهراما حسن العدي200801102049
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

إجازة1991-09-08حماه05190001984زينب شاويشروان حسن علي200901102050
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال70.6020200كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1050مدرسوزارة التربية49مدرسوزارة الصناعة1معاون رئيس شعبة

1047مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال72.4220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1992-05-29طرطوس10240008985سوريانسرين حبيب ميهوب201001102051

الال57.9320160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30طرطوس10220005023رسمال خليلمريم عبد الوهاب حمودي201101102052
وزارة الخارجية 

والمغتربين
32محرروزارة اإلعالم15مترجموزارة الثقافة1مترجم

الال89.9420160محاسبةاقتصادإجازة1994-07-18دمشق01020186494عسكريهآمنه محمود الريني201201102053
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
9دارسمجلس الوزراء268مساعد إداري أول

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
26

15متابع اعالميوزارة الكهرباء16محرروزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال66.0420110إعالمإعالمإجازة1989-10-02الالذقية06110029198مطيعةلمى توفيق ابراهيم201301102054

201401102055
كنده عبد الساتر الحاج 

علي
1079معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال71.9920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حمص04170043835سهام

إجازة1979-07-05دمشق01010337072نائلةنسرين احمد ممتاز وهبه201501102056
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
35محلل كيميائيوزارة الصناعة8كيميائيوزارة الصحة7كيميائيوزارة الصحةالال55.9720050كيمياء تطبيقية

9معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال73.8820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-04-10دمشق01020359176رنا وانليريم هيفرون مللي201601102057
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة اإلجازات
13

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية
12

وزارة المالية69دارسوزارة الماليةالال72.8720133مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-04-22طرطوس10220004684دالليامن علي الشمالي201701102058
معاون رئيس 

شعبة
96معاون رئيس شعبةوزارة المالية40

30مشرف تنسيقوزارة النقل18مترجموزارة االتصاالت والتقانةالال60.6320100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01حمص04010587299فاطمهرؤى المك حيدر201801102059
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

الال62.9520190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1989-09-10حمص05030018135دالل ابراهيمحنان هاشم ابراهيم201901102060
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال59.4420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-08إدلب07040055132زينب محسنفداء اسماعيل خضير202001102061
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1001مدرس

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.9220200معلم صفتربيةإجازة1996-06-14السويداء13060003501صفيةفاطمه عدنان مطاوع202101102063

الال58.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-15دمشق01010168935هندميساء هشام المظلوم202201102064
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1021مدرسوزارة السياحة1001مدرس

2دارسوزارة المالية6مدقق ماليوزارة األوقافالال75.7920210محاسبةاقتصادإجازة1998-08-16دمشق01030300470حليمه رباحسمر عبد هللا الغندور202301102065
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
8

وزارة الثقافة483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال58.9320200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01ريف دمشق03140060492عليا مقصودآالء نصوح الديب202401102066
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية1

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال58.8520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01دير الزور09010047628صباحصفاء هاشم الشهاب202501102067
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.6520220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-08-30حماه05100031429فطومفاديا يونس كاجان202601102068
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1061مدرسوزارة التربية1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائية29كيميائيوزارة الصحةالال68.0620200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-18ريف دمشق03110045177زاكيه نعيمنجود علي أبورافع202701102069

6مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال72.3720210محاسبةاقتصادإجازة1996-01-03الالذقية06210012891منى عدرهبتول اكرم قاسم202801102071
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15مساعد إداري أولوزارة المالية8مراقب

1004محرروزارة اإلعالمالال62.8720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-20دمشق01040379413ناديه دياببشرى محمد نبيل الهابط202901102072
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7مدقق لغوي

الال59.2020204لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-11طرطوس10140012791فاديا زيفااسماعيل عبد الكريم جنود203001102073
وزارة الخارجية 

والمغتربين
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة31محرروزارة اإلعالم9مترجم

10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال61.0420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01حمص04080023848ميساء الوعريرهف أحمد الحوراني203101102074
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء38
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وزارة الكهرباء9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال56.6820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-02طرطوس10120000305فريزه الشيخ عليعال علي معال203201102075
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

وزارة العدل57معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.4020180حقوقحقوقإجازة1995-08-20حمص04030063035مفيدهعفراء احمد يوسف203301102076
مساعد اداري 

أول
481

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

15متابع اعالميوزارة الكهرباء19محررمجلس الوزراء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.8020090عالقات عامةإعالمإجازة1977-09-05الالذقية06110055767خزنااحالم حسن ديوب203401102077

الال61.0520200رياض أطفالتربيةإجازة1968-09-12القنيطرة14050060622شريفه السويدانكرام عدنان الشرع203501102078
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.5220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20درعا12100061120حسنههدى موسى قويدر203601102079
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال69.3620112قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-04-10حماه05120033584ناهي مثلجساعود جمال ساعود203701102080
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
256

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

الال62.2720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30طرطوس10160133259املرند محمد حبيب203801102081
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء9مترجم

1006دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال75.5620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-20دمشق01020244243سعديه نفيسسماح محمدخالد نفيس203901102082
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

39معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة12

وزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحةالال67.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-02الالذقية06010312771فاطمههازار محمد غره204001102083
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال58.4120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-24إدلب07240151498صافية صالحرهام علي األشقر204101102084
معاون رئيس 

شعبة
94

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة47مدققوزارة الموارد المائيةالال63.1820100مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-11-17حمص04100018141منتهى حمصسعاد غازي ضاحي204201102085
معاون رئيس 

شعبة
69دارسوزارة المالية79

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.6620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-31الالذقية06100011537سلمى هديوهميساء عدنان محمود204301102086
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال73.4720180صحافة ونشرإعالمإجازة1996-02-10حمص04060034917هيامديانا شجاع سالمه204401102087
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم290

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.4120190علم نفستربيةإجازة1994-08-01ريف دمشق03110008555أمل احمدآالء أمجد خساره204501102088
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-07-11القنيطرة14010077875حياةفاطمه حسين الشبيب204601102089

وزارة النقل1077مدرسوزارة التربيةالال66.0820200معلم صفتربيةإجازة1994-03-21دمشق90010225151سناء شقرةوفاء محمد كايد شقرة204701102090
مشرف 

شؤون تعليمية
26

الال70.7820140علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1993-01-03حماه05190001251محاسن سليماننغم محمد عبدو204801102091
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

1062مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربيةالال75.2720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09080228859وطفهصفا حسين الفياض204901102092

85دارسوزارة المالية84دارسوزارة الماليةالال61.1420183حقوقحقوقإجازة1994-01-02طرطوس10160037865ليلىمنصور ناصر ناصر205001102093
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال71.6420200إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-08-14ريف دمشق03110008563أمل احمدآيه أمجد خساره205101102094
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
مصرف سورية المركزي224مطور تنظيمي

دارس 

اقتصادي
1007

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

إجازة1988-01-01ريف دمشق03130013437مريمهنادي اسعد حماده205201102095
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الصناعةالال69.3320150كيمياء تطبيقية

معاون رئيس شعبة 

الصناعات الال عضوية
وزارة الصناعة8كيميائيوزارة الصحة18

معاون رئيس شعبة 

المشتقات النفطية
17

الال59.7820140حقوقحقوقإجازة1987-04-18دير الزور09050029919عائشهمنال داوود المطرب205301102096
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة النقل9مساعد إداري أول

مصنف 

مراسالت 

إدارية

6
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

الال65.1520130حقوقحقوقإجازة1989-09-07حلب02230023061عائشة نجارمصطفى فاضل نجار205401102097
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة الرقابة 

الداخلية
257

وزارة المالية13مساعد إداري أولوزارة الماليةالال61.5620155دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-11-19الالذقية06110056665رمزهعلي محي الدين محمد205501102098
مساعد إداري 

أول
20محلل إداريوزارة المالية19

الال70.8820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-01درعا12020040632سوريا المزرعانيهبه محمد المزرعاني205601102099
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
وزارة المالية11

معاون رئيس 

شعبة
116معاون رئيس قسموزارة المالية23

إجازة1997-01-05طرطوس10220042913سميره ابراهيمإيلين علي محمود205701102100
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1053مدرسوزارة التربية1051مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة التربيةنعمال71.1520190كيمياء تطبيقية

الال54.9820170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-16الالذقية06110017484سالفه يوسفأليس قصي يوسف205801102101
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
32محرروزارة اإلعالم14

3دارسوزارة المالية73دارسوزارة المالية104معاون رئيس قسموزارة الماليةالال62.3020110محاسبةاقتصادإجازة1985-01-12دمشق01030025577صفاءنور منصور الهاللي205901102102

وزارة الكهرباء9معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال66.4720210اقتصاداقتصادإجازة1980-03-24دمشق90010121684سليمة بيطارهنا فوزي خليفة206001102103
دارس 

اقتصادي
14منظم بياناتوزارة الصحة30

الال62.0020180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01الالذقية06100010458رزان عثمانيارا هيثم ابو علي206101102104
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم218

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال58.2020180ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-01الالذقية06200042736سفيرهاماني هاشم اسعد206201102105
وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية2مترجم

61محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال67.3920154إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-02-28الالذقية06170017004غصونمجد تيسير علي206301102106
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة 

االستشارات
253

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5محلل إداري

الال79.1820190حقوقحقوقإجازة1997-03-02الالذقية06100064809لبنافرح احمد ضاهر206401102107
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
40محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مساعد إداري 

أول
39

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1مشرف تعاوني

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال68.8120220شريعةشريعةإجازة1996-08-01إدلب07220074210فردوس العليمريم عبد اللطيف ابرص206501102108
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة الصناعةالال58.2220150إعالمإعالمإجازة1988-01-07الالذقية06100002531وجيههبشرى حسان رستم206601102109
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة25

29محرروزارة اإلعالم11محرر رئيسيوزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال60.6620200إعالم إلكترونيإعالمإجازة1994-03-03الالذقية06200107512سفيرهبتول نبيه احمد206701102110

الال56.7820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-10-01حماه05050004355زهيه اسماعيلسهى يوسف قنزع206801102111
وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

مصرف سورية المركزي1001محلل أداءوزارة االتصاالت والتقانةالال64.5120190إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-20الالذقية06110020393زينبحنان محمد محرز206901102112
دارس 

اقتصادي
1010

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

الال68.1820120محاسبةاقتصادإجازة1986-09-01دمشق01010625999ثناءسميا سامي الجلد زبيدي207001102113
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراء4مساعد مالي

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال61.2820200تربيةتربيةإجازة1990-11-14دير الزور09050067624زهرةوفاء علي النايف207101102114
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

35فيزيائي قلب صنعيوزارة الصحةالال72.1820180معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1996-08-15طرطوس10180010759اميرهالرا ابراهيم محمد207201102115
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

ورئة صناعي
وزارة الصحة1071

أخصائي معالجة 

فيزيائية
9

52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.6520110حقوقحقوقإجازة1987-01-01طرطوس10220011230اميرة الصالحميس نبيه ديوب207301102116
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
478محلل اداريوزارة العدل40محلل إداري

1047مدرسوزارة التربيةالال70.6020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-08ريف دمشق03130008879لينده مزهرسناء جهاد طليعه207401102117
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1003مدرس
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الال56.5720184لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-20دمشق90010159502هدى يوسفاحمد مصلح مصلح207501102118
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية244

26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال60.6920053المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-11حمص04060013253سميره الرضوانباسل علي حسن207601102119
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
22مساعد إداري أولمجلس الوزراء284أمين مكتبة

14رئيس شعبة الصرفياتوزارة األوقافالال88.0120170محاسبةاقتصادإجازة1995-07-28دمشق90010217291امنيهكونر سليمان محمد207701102120
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
15مساعد إداري أولوزارة المالية2مشرف مالي

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.0820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-06دير الزور09010125940فطيمفاطمه عبد المحمد207801102121
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

مجلس الوزراء1072مدرسوزارة التربيةالال66.9620130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09101005434وداد ابراهيمخلود زياد العواد207901102122
مساعد إداري 

أول
15مساعد إداري أولمجلس الوزراء14

الال59.6220090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-19طرطوس10160157228ليلى صالحشيرين خضر علي208001102123
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
1070مدرسوزارة التربية14

الال57.7420118علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-06ريف دمشق03260014574ليناهاني ركان سالمه208101102124
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال68.7120160رياض أطفالتربيةإجازة1990-09-09دمشق01010216332أمل حسنانعام وليد صالحة208201102125
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

85دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال59.1920172حقوقحقوقإجازة1992-10-28الالذقية06100031938فاطمهعمار سامي محمود208301102126

الال70.5620200مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-07-23دمشق90010223734رفيفرنيم راشد القزة208401102127
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
وزارة المالية11

معاون رئيس 

شعبة
34معاون رئيس شعبةوزارة المالية42

52محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال67.6020214نظم وشبكاتهندسة معلوماتيةإجازة1998-01-03الالذقية06110061896غادهحيدر زهير احمد208501102128
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
85عامل دراساتوزارة الموارد المائية42مشرف شبكات

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال65.7620210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010964484وداد ابراهيمنور زياد العواد208601102129

1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال68.8120193رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-28حماه05060009316ميساءمحي الدين طالل سلوم208701102131

28ممرضوزارة الصحةالال66.2420130التمريضالتمريضإجازة1989-09-23السويداء13050018167جميليبشار عدنان غرز الدين208801102132
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال67.9520200حقوقحقوقإجازة1998-08-13دمشق01030028049منال شعرانيساره فواز قويدر208901102133
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
11دارسمجلس الوزراء10محلل إداريوزارة النقل15رئيس شعبة إدارية

الال63.5720170قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1985-10-01القنيطرة14030008587حميدهعيشة اسماعيل الطحان209001102134
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
30مشرف تنسيقوزارة النقل13

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال61.9820110مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1988-02-23الالذقية06100003056سحرراما محمد عمار209101102135

الال60.2520200رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-01دير الزور09120096448صفيه الغالبحنان محمد امين الفياض209201102136
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال58.2120212علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-10-10حماه05100060532حياةاحمد حسن احمد209301102137
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
292

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

28ممرضوزارة الصحةالال70.1620130التمريضالتمريضإجازة1991-01-20السويداء13030025772كميلهنورس سليمان العربيد209401102138
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال77.3020170حقوقحقوقإجازة1994-05-09درعا12100082694املسامر وليد العقله209501102140
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
49معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء9مراقب

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلنعمال58.7420130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-20حماه05160021370دملوجريم سليمان حسن209601102141
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل39

13مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.4020200حقوقحقوقإجازة1994-09-09طرطوس10220017919زينب ادريسنبال سليمان عيسى209701102142
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية9مراقب

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال61.4420210علم نفستربيةإجازة1994-03-14درعا12100018161اسماءعال معروف الحوشان209801102143
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

11مدرس معاونوزارة الثقافةالال61.5220140تصميم داخليفنون جميلةإجازة1988-04-17دمشق03350000821سميحه بركاتسميه ايمن بركات209901102144

13دارس قانونيوزارة الكهرباءالال59.8420100حقوقحقوقإجازة1985-09-07الالذقية06110066366وفاءميساء محسن شباني210001102145
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

61معاون رئيس شعبةوزارة المالية9

وزارة االتصاالت والتقانة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال64.1020090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-01حماه05150098305دالنجوى شعبان ونوس210101102146
مساعد إداري 

أول
1021مدرسوزارة السياحة67

الال78.6620200قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةإجازة1999-01-01دمشق01030253409ليناجودي بسام الشلق210201102147
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
287مساعد اداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
282

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال59.1920190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-06القنيطرة14040053370ناهدةمرام فايز بطحيش210301102148
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل38

الال68.8120180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-08-25القنيطرة14040091920عنودهبة ممدوح قاسم210401102149
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة المالية66مراقبوزارة الماليةنعمال66.2520200محاسبةاقتصادإجازة1994-07-01حمص04120062694اميره جبراريج محمد جبر210501102150
معاون رئيس 

شعبة
46معاون رئيس شعبةوزارة المالية91

الال61.5620200حقوقحقوقإجازة1996-10-10الالذقية06110026958هناديريم يحيى اسعد210601102151
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
75مساعد إداري أولوزارة المالية19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة1مطور تنظيمي

الال62.3620200حقوقحقوقإجازة1997-01-01الالذقية06220033073ندىاميره درغام فاطمه210701102152
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة المالية50رئيس الشعبة القانونية

معاون رئيس 

شعبة
59

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال64.6020200رياض أطفالتربيةإجازة1977-04-14درعا12100013929عصريهعليا يوسف الصيص210801102153
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال69.1320190شريعةشريعةإجازة1970-05-14دمشق01010608614فريزهفايزه ابراهيم برغش210901102154
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

1014دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال62.0720210حقوقحقوقإجازة1985-07-15حماه05090000644خوال الشعارمهند كنج سيفو211001102155
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية
41مساعد إداري أولوزارة الكهرباء50

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال60.4320210معلم صفتربيةإجازة1991-01-01القنيطرة14050027422هند القاسمهنادي محمد الخشمان211101102156

211201102157
دانيه محمد حمدي 

المبيض
الال68.3720200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1999-01-02دمشق01040138828اماني كريم الدين

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

211301102158
سكينه عبد المنعم 

السليمان
وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.9220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-13حمص04010315025نديمه

مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال60.8920212حقوقحقوقإجازة1985-09-20إدلب07040026448صباحموسى اسعد قيشاني211401102159
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
487معاون رئيس كتابوزارة العدل12مراقب

الال58.8620173لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-16حمص04010013467هناءعامر لبيب الحسن211501102160
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية6مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

وزارة الكهرباء1004محرروزارة اإلعالمالال59.3120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-29دمشق90010212290فاطمةاسراء يوسف خريوش211601102161
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال61.4620040علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-15دمشق01020264979نوالثريا محمد صالح دانه211701102162
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

وزارة المالية23معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.3320210مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-01-01الالذقية06170030344منىهبة وحيد داؤد211801102163
معاون رئيس 

شعبة
49

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المصرفية
42

85دارسوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال61.5520220حقوقحقوقإجازة1997-11-15الالذقية06220012131فائزه كحيلهلمى محمد فاضل211901102164
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

الال61.2620200إرشاد نفسيتربيةإجازة1997-01-31حماه05050123286اميمهلين جهاد البللول212001102165
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
1020موجهوزارة السياحة26
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16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال59.3920180شريعةشريعةإجازة1992-01-19دمشق01030057016منورنرمين عدنان القده212101102166
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

1070مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال59.1220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-30طرطوس10010110470ليلىديما هيثم سالمة212201102167

الال60.4820120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02دمشق01040076958زينبدياال عثمان القزاز212301102168
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
14

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال61.5820200معلم صفتربيةإجازة1997-03-08دمشق03140010280فاطمة عز الديناالء احمد االغا212401102169

وزارة النقل40مساعد إداري أولوزارة النقلالال66.0420170جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-26حماه05090022069اسمهانأروى كريم سعد212501102170
مساعد إداري 

أول
39مساعد إداري أولوزارة النقل38

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال67.5620180مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-09-06دير الزور09050050879شهيرهرشا عباس الموسى212601102171
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال64.1520190علم نفستربيةإجازة1997-01-30الالذقية06010307903نوالسارة جابر زينب212701102172
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1060مرشد نفسي

مرشد  

اجتماعي
26

إجازة1989-02-23طرطوس03240014224غالية وسوفلمى علي خضرة212801102173
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاعالال71.1320140فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1059مدرسوزارة التربية297فيزيائي

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال62.4920210معلم صفتربيةإجازة1993-01-01حمص04200004095فاطمة كويدرنعيمة جول جمال دعاس212901102174

الال71.0020210محاسبةاقتصادإجازة1996-06-25حماه05170013521لينارهف حيدر علي213001102175
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
وزارة المالية48

معاون رئيس 

شعبة
15مساعد إداري أولوزارة المالية48

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربيةالال66.1920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25طرطوس10270010898عبير محموديارا رئيف محمود213101102176

مجلس الوزراء89دارسوزارة الماليةالال61.0720170تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1983-09-01حماه05070007271سحرنسرين توفيق سليمان213201102177
مساعد إداري 

أول
1007مطور تنظيميوزارة السياحة3

وزارة الكهرباء52معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.2120110حقوقحقوقإجازة1989-06-12حمص04010400128سمحيهساره يحيى الملحم213301102178
مساعد اداري 

أول
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية38

الال63.3320160رياض أطفالتربيةإجازة1984-07-11دير الزور09050013764ورده سيد عليثواب خلف حمد213401102179
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة المالية15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.0520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-10طرطوس10230020500سكينههنادي فؤاد عيسى213501102180
معاون رئيس 

شعبة
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء94

وزارة المالية13مساعد إداري أولوزارة الماليةالال58.2620160دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-01-09الالذقية06020069904نديمةسهى شفيق قبرصلي213601102181
مساعد إداري 

أول
20محلل إداريوزارة المالية19

وزارة الثقافة23مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانةالال60.8620190إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-04-14طرطوس10160015133نوال اسماعيلروز احمد اسماعيل213701102182
مساعد إداري 

أول
5

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
49مطور تنظيمي

213801102183
هنادي محمد مفيد 

الخضراء
الال70.0420200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-24دمشق90010217612ميساء بهيج

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال58.2320200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01حمص04200067518زهرهمرح سليمان المحمود213901102184

مجلس الوزراء2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.1420140المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-08دمشق01010255956نوره خضيررنا نعيم شعبان214001102185
مساعد إداري 

أول
24مساعد إداري أولمجلس الوزراء21

الال74.68201914قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةماجستير1981-02-16ريف دمشق03040029319خيريه رباحمحمد خليل حوري214101102186
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد اداري 

أول
287

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال62.0220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دمشق01040378499زينبشروق عثمان القزاز214201102187
مساعد إداري 

أول
1021مدرسوزارة السياحة67

إجازة1981-06-28حماه05110023974سعاد سلوماسامه يوسف الخضر214301102188

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

1008مدرس مهندسوزارة التربية39مدرسوزارة الصناعة36مدرسوزارة الكهرباءالال59.2120140طاقة

39معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.2520200مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-04القنيطرة14020027673رمزيه سميةرهف عيسى السامية214401102189
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

12
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجازات
13

إجازة1996-08-10دمشق01010423787رنده المعلمرانيا عثمان المعلم214501102190
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.4720210كيمياء حيوية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1062كيميائي

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.2720100معلم صفتربيةإجازة1986-01-06حماه05120004951سعده محمودميس سليمان العلي214601102191

94معاون رئيس شعبةوزارة المالية1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال56.3420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-22حماه05070034774نجديهبيان عبد هللا الشيخ حسين214701102192

19محلل فنيوزارة الكهرباء14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة66مطور تنظيميوزارة الصناعةالال74.7620150محاسبةاقتصادإجازة1990-01-02دمشق14040071228فاطمهميساء محمد الزغلول214801102193

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-13دمشق01010290460غادهاسيل سامي حسينو214901102194
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال57.7520170

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال63.9020140إعالمإعالمإجازة1986-01-01طرطوس10220028370وداد عليروهليت معال سليم215001102195
محرر مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء1000

1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال70.3020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-09-01حماه05170003585غزالهشهناز حسين زوده215101102196

وزارة الثقافة1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال72.8420200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-02ريف دمشق03050022418صالحه السعيدازدهار حسين السعيد215201102197
معاون رئيس 

شعبة
34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع2

وزارة الكهرباء37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال57.2720180حقوقحقوقإجازة1995-08-01ريف دمشق03100000165حسنامنار احمد قريش215301102198
مساعد اداري 

أول
93معاون رئيس شعبةوزارة المالية38

الال62.1220129محاسبةاقتصادإجازة1986-06-24حماه05160016927هندحسام سليمان شاهين215401102199
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
87دارسوزارة المالية24باحث

1مساعد إداري أولمجلس الوزراء16محلل إداريوزارة المالية17مطور تنظيميوزارة الماليةالال76.8520190إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-03-18الالذقية06010292540سوسنلمى فخر الدين خاتون215501102200

الال64.8720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-04-13الالذقية06100041127خديجةسقراط صالح ديوب215601102201
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1مساعد إداري أولمجلس الوزراء89دارسوزارة المالية8مراقب

14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.8920173لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-05طرطوس10010039142بديعهعلي مصطفى حواط215701102202
وزارة الخارجية 

والمغتربين
68مراقبوزارة المالية1مترجم

67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال73.3820163محاسبةاقتصادإجازة1992-09-13حماه05160048198ليلى السعدمثنى امين الضاهر215801102203

44معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.8820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-01-01الالذقية06200091515مريمعبير مروان جبور215901102204
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

45معاون رئيس شعبةوزارة المالية12

83دارسوزارة المالية75مساعد إداري أولوزارة الماليةالال54.4020037حقوقحقوقإجازة1978-09-22الالذقية06100022706عليا عليمهند علي رحمون216001102205
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

الال65.9120180رياض أطفالتربيةإجازة1985-01-26طرطوس05190007293نظيرهلبنى علي علي216101102206
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

481مساعد اداري أولوزارة العدلالال58.6420210حقوقحقوقإجازة1997-01-10الالذقية06110023440ثروىزينب حسين التركبي216201102207
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

مطور عقد 

خدمة
478محلل اداريوزارة العدل1000

الال63.1920085قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1982-09-22ريف دمشق03090007803عصرية نصارنبيل درغام نصار216301102208
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

46باحثوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائيةالال68.9320170جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1992-10-09الالذقية06200036597هيامعبير عيسى يونس216401102209

2محلل إداريوزارة األوقاف482مساعد اداري أولوزارة العدلالال70.8020190حقوقحقوقإجازة1980-06-08دمشق01020093250ريحاب السيروانرشا جمال الدين السيروان216501102210
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
5مساعد اداري أول

1045مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال72.1120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-02-11دمشق05190014274امينه صقررهف علي محمد216601102211
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات
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الال64.1520200حقوقحقوقإجازة1995-01-03دمشق01020039736منالروزينا جمال شاكبا زوف216701102212
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
15رئيس شعبة إدارية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
11دارسمجلس الوزراء13

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال70.5220130لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-24طرطوس10110017265منيرة زهرةعبير نصر احمد216801102213
مدرس لغة 

فارسية
33

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال82.6220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-28طرطوس10160046210فتاة ابراهيمعلي فهد احمد216901102214

نعمال70.5020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-06-23طرطوس10100016441نوفا ديوببتول عيسى مصطفى217001102215
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المصرفية
42

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الكفاالت 

المصرفية

11
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المالية
12

32مرشد نفسيوزارة الصحة73مشرفة ليليةوزارة الدفاعالال60.8720200إرشاد نفسيتربيةإجازة1986-07-02درعا12170022245آمنه الزعبيسميه حسن السعدي217101102216
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
42مرشد تربوي

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال72.7320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-02-24حماه05150049022الهاميارا كامل عباس217201102217
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال76.4620120محاسبةاقتصادإجازة1990-04-15دير الزور09010201822لمياء االحمد الشيخبانه حسين الحاج علي217301102218
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
74دارسوزارة المالية5دارسمجلس الوزراء4مشرف مالي

الال62.9220140محاسبةاقتصادإجازة1985-09-26دمشق90010048727عطاف لوبانينور تركي خالد217401102219
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة الرواتب 

والموازنة
18

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة محاسبة 

المواد 

-سيارات)

(نسيج

9دارسمجلس الوزراء20

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال68.5820200معلم صفتربيةإجازة1998-05-25طرطوس10250003142غاده أحمدهال جميل أحمد217501102220

وزارة الدفاع10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال64.3020170ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-10-21حماه05050079891فاطمه اللجوالن أحمد كرديه217601102221
مدرس لغة 

انكليزية
5مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاع31

الال59.1120164حقوقحقوقإجازة1990-07-08القنيطرة14010046088هيامعمار عمر نمر217701102222
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي50رئيس الشعبة القانونية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال72.5220180هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-03-09حمص04200034503سميرهحنان خضر شهاب217801102223
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
24منسق قطاعيوزارة النقل5باحث مساعد

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
41مهندس مشرف

الال71.7820210طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1996-01-01حماه05010736175خديجهاحمد حمزه حمزه217901102224
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الموارد المائية41مهندس مشرف

مهندس تنفيذ 

لالعمال المدنية
وزارة الموارد المائية61

مهندس للدراسات 

المدنية
54

وزارة المالية4دارسمجلس الوزراءالال72.7020130مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-04-01السويداء13100006050انتصاررشا جهاد بالن218001102225
معاون رئيس 

شعبة
5دارسمجلس الوزراء96

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال66.2620200معلم صفتربيةإجازة1998-11-04ريف دمشق03350019391مهانييارا ثائر ابودقه218101102226

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال56.2320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-20ريف دمشق03200047985امنهمحمد موفق غانم218201102227

الال59.4620170علم نفستربيةإجازة1989-08-01طرطوس10250007775كوكب اسماعيلسحر يونس اسماعيل218301102228
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1060مرشد نفسي

مرشد  

اجتماعي
26

الال61.0820200مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1997-02-17حماه05070021499سحرتيما حسين عثمان218401102229
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

الال57.4520190ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1993-01-14ريف دمشق03350018233ليلىرؤى بدري السماره218501102230
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

الال66.8620150علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-08الحسكة08110149750فريزةحنان محمد خليف218601102231
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

89دارسوزارة المالية90دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال70.0920193محاسبةاقتصادإجازة1989-03-08حلب02220078341اعتدالمحمود محمود سلطان218701102232

الال61.0220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-10درعا12140007948مهااسراء جمال شحود218801102233
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال72.8620204لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01حلب02080017552سلمىحسن رمضان العابد218901102234
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال60.9720090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-17السويداء13090024324اميرهتمارا ياسر الشوفي219001102235
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
241

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال65.2320181حقوقحقوقإجازة1995-01-07حماه05100013427غادهيوسف حسين أحمد219101102236
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
3مساعد قانوني

الال59.2620140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-03ريف دمشق03100006721ديبه عاشورنعامه محمد عاشور219201102237
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مترجموزارة الكهرباء17مترجممجلس الوزراء9مترجم

مصرف سورية المركزي1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال75.1920192مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-07-14طرطوس10160062696سهىعالء مهيب محمد219301102238
دارس 

اقتصادي
1004

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1001مدقق مواد

1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-10-31حمص04100008678سكره عسافديانا سعيد قسطون219401102239

7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال67.5620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-04درعا12140007957مهادعاء جمال شحود219501102240
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7مدقق لغوي

إجازة1996-01-25الالذقية06090077605صفاءيوسف معين العلوني219601102241

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

22دارسوزارة الكهرباء18محلل فنيوزارة الكهرباء29مهندس نظموزارة الكهرباءالال70.5720200طاقات متجددة

1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال68.5820160رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-01-01طرطوس10160122448يسر احمدغدير عماد الدين محمد219701102242

إجازة1995-01-01الالذقية06110037575سراببتول جابر احمد219801102243
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال70.0520160كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة
35محلل كيميائيوزارة الصناعة2

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال68.3120210معلم صفتربيةإجازة1999-11-05طرطوس10170037121رنا مرعيرؤى علي أحمد219901102244

الال65.0020200دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-01-01الالذقية06100029183ماريرمال علي معال220001102245
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
478محلل اداريوزارة العدل271مساعد إداري أول

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
13مساعد اداري اول

وزارة الدفاع58مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال68.8220127حقوقحقوقإجازة1987-02-01طرطوس10020030914اعتدالعلي ناصر احمد220101102246
رئيس شعبة 

ذاتية المدنيين
44

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
45مساعد إداري أول

16مدخل بيانات إحصائيةوزارة التنمية اإلدارية9محلل احصائيوزارة الكهرباء12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال73.0020210إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1998-02-06الحسكة08090143147فاطمة الحويجندى عباس السويلم220201102247

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-24دمشق06100029994انصاف سليماننادين معين ديب220301102248
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

وزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباءالال66.1520110إعالمإعالمإجازة1986-07-10حماه05150081987وفاء ابراهيمسوسن فايز موسى220401102249
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال61.6820176دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-05-10حماه05100013395غاده صقراسعد حسين احمد220501102250
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء81دارسوزارة المالية1مشرف تعاوني

إجازة1988-01-23درعا12020025003حليمهصفا مصطفى البلخي220601102251
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1001كيميائيوزارة الموارد المائية25كيميائيوزارة الصحة1052مدرسوزارة التربيةالال70.3920200كيمياء تطبيقية

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةنعمال58.8020080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-06-08طرطوس10140011755فردوسشيرين سلمان سلوم220701102252
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل9

7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1004محرروزارة اإلعالم9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال57.0720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-03حماه05150081957وفاء ابراهيمسوزان فايز موسى220801102253

الال71.1720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-08-02حمص04230014744منالبتول حسن المنصور220901102254
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجازات
13

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

12
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11
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وزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباءالال65.9020060إعالمإعالمإجازة1983-04-01حمص04060007871أمل محمدديمه احمد العلي221001102255
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال73.2220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-10طرطوس10220012137غيثاءنغم ابراهيم رضوان221101102256

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.5620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-12دير الزور09120141661عمشه الظاهرهناء خير هللا السجر221201102257
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال63.9820110آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-12حماه05010058929جميلهتهاني علي العباس221301102258
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل38

221401102259
صبحية عبد الحكيم 

الخصي
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال66.5020170مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-01-01ريف دمشق03040002631حمده

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

الال72.2420190إنشائيةهندسة مدنيةماجستير1996-02-08القنيطرة14050018054سحر قصاصخلود نوفل المصري221501102260
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
18مهندسوزارة الموارد المائية5باحث مساعد

الال69.6720160التمريضالتمريضإجازة1992-01-10درعا06120026703الهام جعفررهف عارف محمد221601102261
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

الال59.4220182علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-12-29الالذقية06110021548عواطفعلي يسير حميدي221701102262
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

الال73.9320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-18طرطوس10180008967يسرى خضورندى يوسف سليمان221801102263
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1048مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

1071مدرسوزارة التربيةالال58.3020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01طرطوس10010067722حسيبه شمسونور ابراهيم جمول221901102264
وزارة الخارجية 

والمغتربين
32محرروزارة اإلعالم1مترجم

38مساعد إداري أولوزارة النقل1004محرروزارة اإلعالم3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.6320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-08طرطوس10220003190حبيبةراحيل سمير زيدان222001102265

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال73.7420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-02-10الالذقية06200052922صباحمريانا عارف نصور222101102266

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال68.5220190التصميم المعماريهندسة معماريةإجازة1993-11-11الالذقية06170009465اميما حمادآيات علي عيسى222201102267
مساعد إداري 

أول
39

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
29فني دارس

23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال58.2320200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-04القنيطرة14040025673حمدهآالء خالد الموسى222301102268
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة284أمين مكتبة

الال80.8020190قسم الدراسات السياسيةعلوم سياسيةماجستير1990-01-01ريف دمشق03310079839سمر طعمهضياء اسليمان عرابي222401102269
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
58مطّور تنظيمي أّولوزارة التنمية اإلدارية13

نعمال62.9120130مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1988-06-30الالذقية06020025965داللحنان عيسى دروبي222501102270
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل283منسق شؤون الطالب

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال57.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-15طرطوس10150010302ايمان عيسىرشا محمد بدره222601102271
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

الال53.3120160حقوقحقوقإجازة1973-02-04الالذقية06150030754بدرهباسم سلمان اسماعيل222701102272
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
11باحث

الال80.0020170رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-01دمشق01010532799مهافايزه محمود المصري222801102273
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال70.6220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-10طرطوس10020030094رجاء باللزينب نصر ابراهيم222901102274

الال57.7520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-14دمشق01010708819أملعال سليم سالم الحريري223001102275
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة الثقافة38معاون رئيس شعبة

مساعد إداري 

أول
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء10

وزارة اإلعالم66مراقبوزارة الماليةالال70.3820192محاسبةاقتصادإجازة1995-02-25الالذقية06050000046سلوىضياء غسان نصور223101102276
معاون رئيس 

شعبة العقود
9دارسمجلس الوزراء4

الال81.8120120قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1969-09-03ريف دمشق04070037548نهاد الخطيبشريفه امين معيكه223201102277
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
276مساعد إداري أول

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

مصرف سورية المركزي1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال65.5020210محاسبةاقتصادإجازة1998-02-14حمص04190124730عزه عبد الرؤوفميسر محمد سمير بركات223301102278
دارس 

اقتصادي
1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1010

الال68.1020130تربيةتربيةإجازة1986-06-18الالذقية06200042888كريمهرحاب يوسف ناصر223401102279
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

نعمال65.5220110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-08دمشق05170046440وردةزينب فهد نجال223501102280
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

الال83.8520198لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-13ريف دمشق03080063721سناء دخانخالد محمد باسم دخان223601102281
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء1مترجم

الال60.8820136حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1987-04-21الالذقية06090111038يسيرهأبي محمد محمد223701102282
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
10باحث

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24باحث

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.1020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-15حمص04140033132اميره سعد الدينهال نسيم ابراهيم223801102283
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

الال72.6820200صيدلةصيدلةإجازة1997-09-09دمشق01010434899حنانغزل عدنان اللحام223901102284
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
299صيدالني

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
23صيدالني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1067صيدلي مخبري

الال58.3520210رياض أطفالتربيةإجازة1994-11-11ريف دمشق03200008262حسنامنه أحمد الغندور224001102285
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

مجلس الوزراء22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال57.5320200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-03حمص04200030635فاطمهوئام محمد جميل جمعه224101102286

مصنف 

مراسالت 

إدارية

23مساعد إداري أولمجلس الوزراء25

وزارة الكهرباء3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.6320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-29طرطوس10270005072ففرونيااباء حسين رجب224201102287
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7

40معاون رئيس شعبةوزارة المالية47مدققوزارة الموارد المائية42محلل إداريوزارة النقلالال72.2420160مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-06-29دمشق07110008406حنانمروه غسان الشعيب224301102288

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.4320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-20إدلب07250029278جواهرلينا منير مصطفى224401102289
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

1003محرروزارة اإلعالمالال60.4920170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-28درعا12070040063فدوى الغوثانيربا سليمان كناكري224501102290
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
30مشرف تنسيقوزارة النقل20

الال76.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-10-05دمشق90010238560صفاءارجوانة جمعة عليان224601102291
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1046مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1002محلل بيانات

224701102292
بيسان نجم الدين جاوش 

الخريط
وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال57.8320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-04-07دير الزور09010070755سمر حكمت غزال

معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

11محرر رئيسيوزارة اإلعالم29محرروزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال77.2220190إعالم إلكترونيإعالمإجازة1983-09-30إدلب07190025971شامية عارف عبد هللامها عساف داهوك224801102293

51معاون رئيس شعبةوزارة المالية64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال55.7520140حقوقحقوقإجازة1979-01-01الالذقية06170031997مسرهنعما سويدان سويدان224901102294

الال58.7120200حقوقحقوقإجازة1994-06-13حمص04190055967رجاءهيا بالل ابراهيم225001102295
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة التدريب 

اإلداري
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء25محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة255

11محرر رئيسيوزارة اإلعالم29محرروزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال72.5120210إعالم إلكترونيإعالمإجازة1999-01-01الالذقية06170027058امل صافينغم عهد حسن225101102296

إجازة1996-01-10طرطوس10160065645سميحه موسىمروه محمود عياش225201102297
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال70.8220210فيزياء

1063مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربية1064مدرسوزارة التربيةالال64.7520210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-01الالذقية06020056965اسمهاناريج سعيد سرميني225301102298

12رئيس شعبة  االستبدالوزارة األوقاف49مدقق عقودوزارة الدفاع64مراقبوزارة الماليةالال60.5420214حقوقحقوقإجازة1988-05-24حماه05170006357رمزيهثائر غسان خليل225401102299

5دارس قانونيوزارة األوقاف4مطور تنظيميوزارة األوقاف2محلل إداريوزارة األوقافالال62.0820210حقوقحقوقإجازة1979-01-01ريف دمشق03040007358رويدهحنان حسين خطاب225501102300

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال70.6020120آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20حمص04120099403ليناريم احمد ابراهيم225601102301
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل39

91معاون رئيس شعبةوزارة المالية67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال69.2220180محاسبةاقتصادإجازة1994-03-31الالذقية06010348433فيروزباسل هيثم عالء الدين225701102302

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال63.9720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-12طرطوس10050007352نسريناريج عدنان شاهين225801102303
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وزارة الصناعة15متابع اعالميوزارة الكهرباء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال68.0020125إعالمإعالمإجازة1986-01-15حماه05140004946تغريد شوكهمجد ريحان أسعد225901102304
مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

73مشرفة ليليةوزارة الدفاع65مشرف ليليوزارة الدفاعالال60.8020200رياض أطفالتربيةإجازة1988-01-01طرطوس10260025690ليلى ديبالفت حسين محمود226001102305
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال57.5420200حقوقحقوقإجازة1995-01-03حماه05120033134وزيرةعلي نمام علي226101102306

الال60.4520120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-24طرطوس10020033893ربيحهعال سلمان ابراهيم226201102307
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال61.4720172حقوقحقوقإجازة1994-01-04حماه05150098269تماضرعالء غسان حسين226301102308
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

الال67.4320200حقوقحقوقإجازة1997-09-23الالذقية06100007170سلوىمريم علي علي226401102309
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
92معاون رئيس شعبةوزارة المالية85دارسوزارة المالية40محلل إداري

15مساعد إداري أولوزارة الماليةالال73.4820124محاسبةاقتصادإجازة1988-03-03درعا12100059479ساميةمحمد ياسين عيفان226501102310
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

166
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
8

17محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة7دارسمجلس الوزراء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال58.5420100مالية ومصارفاقتصادإجازة1984-01-01الالذقية06090088704فاطمهعدي حكمت سليمان226601102311

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال54.7120030شريعةشريعةإجازة1977-10-02ريف دمشق03360000804أمينة جاجةمنى شحاده االحمد226701102312
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

فنون جميلةإجازة1990-01-01الالذقية06090024227اديبهايليا بسام عالن226801102313
تصميم غرافيكي 

وملتيميدي
11مدرس معاونوزارة الثقافة1006مصمم غرافيكوزارة اإلعالم1007مونتيروزارة اإلعالمالال69.8920130

الال66.5320182محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1990-09-18طرطوس10160122852سعاد حسيناحمد خليل احمد226901102314
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

15متابع اعالميوزارة الكهرباء16محرروزارة الكهرباءالال67.7620180إعالمإعالمإجازة1990-09-15ريف دمشق03200009204نبيهالما محمد اسماعيل227001102315

9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال57.7820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-15ريف دمشق03050003607دالل جلغوتايمان علي جلغوت227101102316
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1008مدرس

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلنعمال64.3120110تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1986-10-02ريف دمشق03130011781فيدهربا مزيد صالح227201102317

الال60.7320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-01حمص04070014333صباح البخيتمادلين محمد عليقه227301102318
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء20مترجموزارة التنمية اإلدارية7مدقق لغوي

38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة7دارسمجلس الوزراءالال74.7420150اإلدارةاقتصادإجازة1990-07-20دير الزور09010255926عايشهامل صالح النجم227401102319

الال70.7520180مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-01-06دمشق10220035711وصال فاعورفاتن علي ملحم227501102320
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

40معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة12

32مرشد نفسيوزارة الصحةالال61.2320200إرشاد نفسيتربيةإجازة1995-01-10إدلب07110061819عائشةحنان زاهد اللطميني227601102321
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1020موجهوزارة السياحة42مرشد تربوي

1072مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال57.8120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-14الالذقية06110033815نهالنغم هاني عيسى227701102322

الال70.8820180مصارف وتأميناقتصادإجازة1979-06-18دمشق01010068822ملكنانسي محمد المنال227801102323
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلجازات
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
38معاون رئيس شعبةوزارة المالية268

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمنعمال76.4520161لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-08حماه05010260276حسنهمحمد آصف الونوس227901102324

19محررمجلس الوزراء16محرروزارة الكهرباء57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال60.9520152عالقات عامةإعالمإجازة1992-01-01حماه05150088788مديحهحبيب سليمان حماد228001102325

وزارة اإلعالم16مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال56.5020130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-26حمص04120064640كوكب محمدحسين عبدالكريم الديب228101102326

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

5
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

الال79.8320160لغة المانيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-28القنيطرة14050000456عائشههبه عبد الرؤوف رهبان228201102327
وزارة الخارجية 

والمغتربين
7مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
4مترجم

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال72.3220210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1999-04-05الالذقية06020044816ميجعفر علي الحافي228301102328

16محرروزارة الكهرباء1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال70.5720170إعالمإعالمإجازة1994-05-29الالذقية06220004989هناء مقصودمضر محي الدين جندي228401102329

الال56.4120060علم نفستربيةإجازة1979-06-01القنيطرة04130054506رمزيه حساندارين يوسف ابراهيم228501102330
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
26مرشد  اجتماعيوزارة الصحة72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع1060مرشد نفسي

1071مدرسوزارة التربيةالال63.1220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-26إدلب01760000318نادرهرقية عبد الرزاق جابر228601102331
وزارة الخارجية 

والمغتربين
32محرروزارة اإلعالم1مترجم

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.5920160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-05-10دمشق90010184029مريم مهاوشاالء محمد مهاوش228701102332

228801102333
عبد الغني غسا ن عبد 

الغني
16محلل إداريوزارة الماليةالال52.0020140إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-09-06دمشق01010143453بدريه

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
22مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة25

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.1220154إعالمإعالمإجازة1987-09-02طرطوس10160007963غادةعلي عدنان اسعد228901102334

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال65.1320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-15ريف دمشق03210022437تمام عليارهام ابراهيم عليا229001102335
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال79.6720220رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-06-13دمشق01020209253عفاف دويعررهام تيسير دويعر229101102336

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.2320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-27القنيطرة14010068573ندى بلقارمرام مروان لوستان229201102337
معاون رئيس 

شعبة
3

الال75.1820200إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-01دير الزور09030013121ودادساره عادل العلي229301102338
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصناعة237مساعد إداري أول

معاون رئيس 

شعبة متابعة 

تنفيذ أنظمة 

إدارة الجودة

32محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة32

14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة8مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةنعمال71.5020200مالية ومصارفاقتصادإجازة1990-05-21الالذقية06200055833دولهاباء هاني الخطيب229401102339

إجازة1995-08-10طرطوس10100022525سهيلهميهوب ناصر حمود229501102340

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

24مهندسوزارة الموارد المائية17دارس فنيوزارة النقل28دارس فنيوزارة النقلالال68.0720201قوى ميكانيكية

الال63.75201210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01الحسكة08140014639خزنه الرخيصعلي احمد االحمد229601102341
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء67

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال59.0020210معلم صفتربيةإجازة1997-09-20القنيطرة14040037914منالكوثر عبده موسى229701102342
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

1064مدرسوزارة التربية1063مدرسوزارة التربية1062مدرسوزارة التربيةالال69.6020200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1988-07-10طرطوس10020039516وجيههرائده ابراهيم خليل229801102343

الال71.2220123ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-28الالذقية06040045447نبيههياسر علي بيشاني229901102344
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة7مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
243معاون رئيس شعية

11دارسمجلس الوزراءالال58.6220190حقوقحقوقإجازة1993-05-04طرطوس10220012123نهيدا عباسرنيم حسين رضوان230001102345
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم40محلل إداري

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال58.2520100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-08الالذقية06090011478زينبنورا وفيق عباس230101102346

89دارسوزارة الماليةالال78.4620210محاسبةاقتصادإجازة1999-02-14الالذقية06100005809عفراء ديبوشهد نزار محمد230201102347
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
87دارسوزارة المالية10باحث
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال67.5420100حقوقحقوقإجازة1989-01-01دير الزور09010040569زهريه الورعسناء حسن الحسن البك230301102348
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة9

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال61.2620080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-17دمشق90010037761نجمة احمدسمر خالد فضيل230401102349

الال61.6520155علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-07-04طرطوس10100008665اميرةوسيم ابراهيم علي230501102350
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

86دارسوزارة المالية85دارسوزارة الماليةالال54.7920107حقوقحقوقإجازة1976-02-01الالذقية06100077544انيسهاحمد سليمان عبيد230601102351
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة الكهرباء9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال57.4220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-10القنيطرة14020023582انتصار الحمصيسماهر عادل الخالد230701102352
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

230801102353
اسراء عمير 

المحمدالشوارب
الال63.6520110رياض أطفالتربيةإجازة1989-03-27دير الزور09080118791ايمان

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االتصاالت والتقانة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال65.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-09إدلب07240075367نوال راعيفاطمة سمير طقش230901102354
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

الال59.4820088لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01السويداء13060021609نزيهه فخرعبد هللا حسن نوفل231001102355
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

مجلس الوزراء11دارسمجلس الوزراءالال65.65202110حقوقحقوقإجازة1982-06-29طرطوس10090032248تمينه عجيبمحمد احمد فندي231101102356
مساعد إداري 

أول
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء12

1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال66.8220100حقوقحقوقإجازة1988-06-03دير الزور09010021984اسماءمنيا لطفى الطاهر231201102357
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
2محلل إداريوزارة األوقاف9

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربيةالال68.8720220رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01طرطوس10150001046فداء كلثومروان اديب خضور231301102358
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

الال68.8220190رياض أطفالتربيةإجازة1989-01-05دمشق01020120700هدىرهف ياسر شبابيبي231401102359
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

11دارسوزارة المالية12دارسوزارة المالية10دارسوزارة الماليةالال59.8320150دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-08-21دمشق01010168959غادهجهان احمد قالوي231501102360

الال60.2620160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-09الالذقية06090069031ابتساماريج محسن عالء الدين231601102361
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال61.3920150رياض أطفالتربيةإجازة1990-09-03الالذقية06090119138نبيهه شاهينبشرى ثابت شيبون231701102362
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

الال68.8320115لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1985-03-10حمص04010404425جميلهحامد يوسف علي231801102363
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

1062مدرسوزارة التربية1061مدرسوزارة التربية1060مدرسوزارة التربيةالال66.0320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-02الالذقية06090088716فاطمةنعمى حكمت سليمان231901102364

الال66.8120180التمريضالتمريضإجازة1995-06-15الالذقية06090103414سحرسامراء حكمت الدكر232001102365
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

232101102366
محمد عبد المجيد المحمد 

علي
الال58.1120182حقوقحقوقإجازة1993-01-04الرقة11010184159وزيره

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
5داعم إداري

57مترجموزارة الصناعة10مترجموزارة الكهرباء6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال60.2820130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-24الحسكة08140000190عدله سعيدوفاء نوري رمضان232201102367

وزارة الكهرباء9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال69.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-09دمشق03100024819نجاح البراقينور محمد المصري232301102368
مساعد إداري 

أول
7

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1001معد دراساتوزارة اإلعالم95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال56.3220120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-01-08ريف دمشق03190013383ندىسوار محمود معاد232401102369
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

الال61.8520150قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1987-08-28حمص10180001416سالم شبيبراما محرز سليمان232501102370
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

232601102371
افروديت عبد العزيز 

عيسى
إجازة1994-11-09حماه05120033598محاسن عيسى

-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
49مدرسوزارة الصناعة7مرمم رئيسيوزارة الثقافة8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال77.9220200كيمياء تطبيقية

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10110013613مديحة عاقلآيه عبد الكريم اسماعيل232701102372
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال59.9720200

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

34اخصائي تغذيةوزارة الصحة1أخصائي تغذيةوزارة الصحة31فني تغذيةوزارة الصحةالال77.7520100تغذيةعلوم صحيةإجازة1987-08-29حمص04020098457سارهأمل خالد السلوم232801102374

الال77.4720160معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1994-07-20حمص04030003897وسام الرشودلبنى محمد صقور232901102375
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1071فيزيائي قلب ورئة صناعي

فيزيائي قلب 

صنعي
وزارة الصحة35

أخصائي معالجة 

فيزيائية
9

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال62.2820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-20دير الزور09030001370عايشه الدرويشسميرة عالوي العبد هللا233001102376

الال59.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-16دمشق01010175333شفيقه شحروردانيه سمير نموره233101102377
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالم7مدقق لغوي

الال62.9220145حقوقحقوقإجازة1988-01-01دمشق01040075908فيحاءمحمد نور عادل ضاهر233201102378
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
13مساعد إداري أولمجلس الوزراء3مساعد قانوني

الال60.4920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-06دير الزور09010090398صفاءاالء ابوبكر عبد العزيز233301102379
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
30مشرف تنسيقوزارة النقل38معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
8مترجم

الال58.8020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-04-15دمشق03290009270صالحه خلوفناريمان شبلي خلوف233401102380
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الثقافة217معاون رئيس شعبة

مساعد إداري 

أول
10

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء7دارسمجلس الوزراءالال72.8520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-07-21الالذقية06020012715عبيرصفاء سعيد ابراهيم233501102381
مساعد إداري 

أول
1مساعد إداري أولمجلس الوزراء6

الال85.1020210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-07الالذقية06110043218نسيبهمرح علي علي233601102382
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة الدفاع6مترجم

مترجم لغة 

روسية
14مندوب رئيسيوزارة اإلعالم50

الال63.2020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03دير الزور09030005588نرجس اللجيمروه محمد الحميدي233701102383
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع1077مدرسوزارة التربية283منسق شؤون الطالب

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.0020090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-09-15ريف دمشق03210002661عائشهعال محمود عوض233801102384
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

وزارة االتصاالت والتقانة26مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال64.3420120المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-03طرطوس10270002797اسمهانغاده نور الدين عباس233901102385

مصنف 

مراسالت 

إدارية

وزارة الصناعة28
معاون رئيس شعبة 

المكتبة
16

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال63.3620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-31ريف دمشق03110011703فاطمهنورهان فواز عمران234001102386
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3

إجازة1987-07-12دمشق90010050949فادية ابو راشدكنان عمر ابو راشد234101102387
هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
32مسؤول قواعد بياناتوزارة النقل54محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة53مبرمجوزارة االتصاالت والتقانةالال70.0820110

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال64.3220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-29حماه05150077002فوزيهاالء نور الدين احمد234201102389
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

234301102390
رغد ميسر الحاج احمد 

قنبر
18مهندسوزارة الموارد المائيةالال71.9120200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-23دير الزور09010163560الهام

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
5باحث مساعد

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
45مهندس مشرف

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال60.7820174حقوقحقوقإجازة1992-04-03طرطوس10220006341نجاح ابراهيممحمد نائل غريب234401102391

11دارسمجلس الوزراء65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال63.5020210حقوقحقوقإجازة1999-01-02طرطوس10160145196هندحسن ابراهيم ابراهيم234501102392

85دارسوزارة المالية86دارسوزارة المالية103معاون رئيس قسموزارة الماليةالال58.6220104حقوقحقوقإجازة1986-05-14الالذقية06210013303بحريهقيس ولهان عثمان234601102393

دبلوم1986-06-22ريف دمشق03300048749وفاء االدلبيديما شحاده البيطار234701102394
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة25كيميائيوزارة الصحة32محلل كيميائيوزارة الموارد المائيةالال62.6320180كيمياء بحته

الال64.1920170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01حماه05190024353بشيرهراشيل علي شاهين234801102395
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال65.1620220رياضياترياضيات<-العلومإجازة1991-06-20دمشق14040080671ميساءمحمد اياد احسان النجار234901102396

1076معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال62.8320170معلم صفتربيةإجازة1993-01-31طرطوس10160124818اميره مصطفىرهام يوسف عيسى235001102397

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال56.2620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-20دمشق90010026407صبحية موسىسلوى حسن حسين235101102398
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3
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11مدرس معاونوزارة الثقافةالال74.8620170تصويرفنون جميلةإجازة1993-01-05الالذقية06100037577ياسمينفداء سامي رستم235201102399

آداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-05درعا12010122460مريمايمان محمد وادي235301102400
جغرافيا <-جغرافيا

GISاختصاص 
الال59.1820200

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1000مدخل بيانات

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال68.6720110إعالمإعالمإجازة1987-04-30ريف دمشق03120029237امالمها اسماعيل راجح235401102401

الال69.9620210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-05-08حمص04180065703فاطمة القصابهبه طعمه طعمه235501102402
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
45مهندس مشرف

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17دارس فنيوزارة النقل5باحث مساعد

الال69.5220110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1983-10-17إدلب07040054149فاطمةمها قاسم حاج يحيى235601102403
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
15محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة66مطور تنظيميوزارة الصناعة16رئيس شعبة إدارية

الال64.7220210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-06إدلب07170026428وفاء محمد ناصيفهزار طاهر موقع235701102404
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مترجم

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال61.9120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-09دمشق90010101198ميسر محمودسيما قاسم الخطيب235801102405
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالال77.0020180إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-01-20دير الزور09030037090يازيمنال داود حسين235901102406

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال69.3320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1986-03-25ريف دمشق01010220494عفافراشد محمد سمان236001102407

الال70.0420150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-17دمشق01030203305زينبدعاء رشاد ناجي236101102408
وزارة الخارجية 

والمغتربين
10مترجموزارة الكهرباء17مترجممجلس الوزراء9مترجم

اقتصادإجازة1986-08-01الالذقية06170021215رسميهلبيب حسن منصوره236201102409
الدراسات المالية 

والمصرفية
2مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.0020120

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
16رئيس شعبة إدارية

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال64.8720210صحافة ونشرإعالمإجازة1997-01-29حماه05100047017سميرهمي عبد الحميد حسين236301102410

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-06ريف دمشق03100010896عبلهدياال محمد عاشور236401102411
معاون رئيس 

شعبة
3

الال69.9920160التمريضالتمريضإجازة1993-01-01طرطوس10270010505هياملبانه سعد فرحا236501102412
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

إجازة1994-01-04حماه05140015422رشيدههنادي رفيق عديره236601102413
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1056مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربيةالال67.9520220فيزياء

5مخبريوزارة الصحة22مخبري فنيوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحةالال67.0920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-11-20إدلب07240184583ايمانسالم خالد امهان236701102414

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال62.9720090إعالمإعالمإجازة1985-06-20الالذقية06010371260ربااسما احمد قاسم236801102415
محرر مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء1000

الال63.0420170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30الالذقية10090058890ودادنسرين علي بالل236901102416
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
38مساعد إداري أولوزارة النقل41

الال65.1620200رياض أطفالتربيةإجازة1992-01-25الالذقية06100082206حسنالميس هيثم صالح237001102417
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

الال60.7120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-10حلب02120004977فهميه حاج موسىمريم احمد الخليل237101102418
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1021مدرسوزارة السياحة1001مدرس

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية9محلل احصائيوزارة الكهرباء27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال74.2820200إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1996-03-13دمشق01010002739رغدنجاح محمد عماد العواد237201102419

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال62.7920160علم نفستربيةإجازة1992-06-27القنيطرة14010057856نصرهرايه جهاد رباح237301102420
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

الال70.7520200رياض أطفالتربيةإجازة1994-02-27دير الزور09050044273فاطمه االحمدبراءه ابراهيم العلي237401102421
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

11مسؤ ول ارتباطوزارة الكهرباء17مطور تنظيميوزارة المالية16محلل إداريوزارة الماليةالال69.1920190إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-07-17دمشق01010056345سمرمنى حسن اللحام237501102422

الال60.8720110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02طرطوس10180008414سحر عباسايفا علي علي237601102423
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء9مترجم

مساعد إداري 

أول
57مترجموزارة الصناعة14

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال63.0020060شريعةشريعةإجازة1974-03-10ريف دمشق03320007500الهام كسروانيروعه احمد مختار حافظ237701102424
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال66.7320180مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1971-05-06حمص04020016351تفاحه جردودالل صبحي جردو237801102425

وزارة المالية22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال85.8820042المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-02دير الزور09120036432ملك نورأكرم حامد السعود237901102426

مصنف 

مراسالت 

ادارية

26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالم14

29محرروزارة اإلعالم11محرر رئيسيوزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال74.6020210إعالم إلكترونيإعالمإجازة1989-08-18إدلب07240187253ناهدة عويللورين غسان كره بيت238001102427

الال60.3020130رياض أطفالتربيةإجازة1983-01-20حماه05160011382وجيههريمه عباس حاطوري238101102428
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال63.9920200شريعةشريعةإجازة1988-02-27دير الزور09120070967منى العبدهلليثرب حسان الحسن238201102429
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

46باحثوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال66.8420153جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1989-08-05القنيطرة14040077163آمنهيحيى محمد محمد238301102430

وزارة اإلعالمالال62.0020204ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-02الالذقية06220008333مجدلين دغمانحسن بشير صالح238401102431
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال58.4920210معلم صفتربيةإجازة1993-02-02الالذقية06120014748صديقه زهرهوئام سليمان علي238501102432

وزارة المالية76مساعد إداري أولوزارة الماليةالال66.8920210حقوقحقوقإجازة1999-07-20طرطوس10150012329عفراءرهف اصف عادلي238601102433
مساعد إداري 

أول
78مساعد إداري أولوزارة المالية75

1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال66.2320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية10280014296هالهلمى مدين محفوض238701102434

1071مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال57.5320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01طرطوس04120035315سميرةرملة محمد علي238801102435
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

الال69.0220210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-15الالذقية06110047907نوالازدهار محمود احمد238901102436
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية8مترجم

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية95

7محلل إداريوزارة الموارد المائية15محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة25مساعد إداري أّولوزارة التنمية اإلداريةالال72.3420180إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01دير الزور09010045460صباح الحمدراما زياد الهجر الحمد239001102437

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال70.6720150ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-12-06طرطوس10260008938يسرىربا احمد شاهين239101102438
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية218

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال59.2520170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-16حمص04090016980فاطمة حمدلما محمد النفره239201102439

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربيةالال59.5420170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10270017383سحرآالء نزيه ديوب239301102440

31مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة63مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانة61محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانةالال64.5720130إدارة أعمالاقتصادإجازة1968-04-28حلب02430070474اديبه ريحاويرانيه احمد راغب عابدين239401102441

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال64.8320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-25القنيطرة14030088393وهيبه فارسبشرى فياض ثلجي239501102442

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.7120069لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-20درعا12020031893لطفيه المقدادمازن عبد اللطيف المقداد239601102443
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

إجازة1997-09-27القنيطرة14060020357ثريارنيم محمود شحادة239701102444
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال71.5720210كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الصناعة1معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة إعداد 

مواصفات 

أنظمة الجودة

7كيميائيوزارة الصحة20

8دارسوزارة المالية80دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال62.5720115محاسبةاقتصادإجازة1986-01-15ريف دمشق03230003335خالدية قويدرانس قاسم رستم239801102445

17مدققوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائيةالال73.2320170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-17دير الزور09010026912جميله بوحيرد اسميرمريم محمد لؤي السراج239901102446
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الال57.8220190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05طرطوس10280015293سعادرشا سلبم ميهوب240001102447
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم218

الال60.9220130إعالمإعالمإجازة1976-03-25حماه04020003011فتيهفاتن يوسف الخلوف240101102448
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

محرر مواد 

إعالمية
1002محرروزارة اإلعالم1000

1047مدرسوزارة التربيةالال70.9120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1999-01-28درعا12030043430زاد الخير فروخاسراء عدنان الرفاعي240201102449

مجلس الوزراء68مراقبوزارة الماليةالال64.5620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20طرطوس10010007623فداء قرفولشذا محمد وقاف240301102450
مساعد إداري 

أول
14

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

الال59.9520100حقوقحقوقإجازة1985-03-06طرطوس10160123115زين الدار عيسىوجد رزق عمران240401102451
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1006محلل بيئة عمل

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي1003دارس قانوني

482مساعد اداري أولوزارة العدل14دارس قانونيوزارة الصناعة9مساعد إداري أولوزارة الصناعةالال58.1020130حقوقحقوقإجازة1988-10-08حمص04120015852هيالنه موسىراما يوسف الغنام240501102452

وزارة الصناعةالال69.1520130إعالمإعالمإجازة1988-04-22الالذقية06100059414وفيقههبه وفيق معال240601102453
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباء25

وزارة اإلعالم1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال70.5120210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-01حماه05150049852انيسه فاكهريم نايف الراعي240701102454
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية26

وزارة المالية23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.2820200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-16الالذقية10060015080سوسن علي ديبيارا سمير شريف240801102455

مصنف 

مراسالت 

ادارية

6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائية14

وزارة االتصاالت والتقانة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال59.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-03حماه05150081979الهامرغد محمد حمود240901102456
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة67

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال60.9120098مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-10-15حمص04100016832سهيلة سكرضياء مطانس دهام241001102457

وزارة الصناعةالال63.2020120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-02-17درعا12010030182فوزيهملك سلطان االبراهيم241101102458
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
15

43معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال78.1520190محاسبةاقتصادإجازة1980-09-02دمشق01010104829ناهدةاسامة مروان البني241201102459
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

98معاون رئيس شعبةوزارة المالية166

الال72.2620170التمريضالتمريضإجازة1994-05-10طرطوس10100016550هدى حمدانبشرى غازي مصطفى241301102460
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

الال61.2320180رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-01القنيطرة05050124019بحريهمروه تركي شرتوح241401102461
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال58.4420050لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-07-31دمشق90010102997عنايةمنال بهيج بياعة241501102462
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء9مترجم

مساعد إداري 

أول
30مشرف تنسيقوزارة النقل15

89دارسوزارة المالية87دارسوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال75.0220201محاسبةاقتصادإجازة1994-12-12طرطوس10180006511زهاعبد الكريم علي احمد241601102463

وزارة المالية68مراقبوزارة الماليةالال68.9120203لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-04إدلب07030033185نهيدةاياد يوسف اسماعيل241701102464
معاون رئيس 

شعبة
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء94

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال74.9620116لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-01حمص04220022912املليالن احمد الحوراني241801102465
مدرس لغة 

فارسية
33

نعمال66.5420210شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1991-01-27حمص04220023444سميعه قبليرنا سمير الحوراني241901102466
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
51رئيس مخبر

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مهندس 

زراعي
19

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
47مهندس زراعي

1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال60.2020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-16طرطوس10010079721ميساء علوشمها جابر حمدوش242001102467

الال62.6120180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-02-05ريف دمشق03200008933رشديهمحمد احمد عباس242101102468
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1003محرروزارة اإلعالم256

1001دارس ماليوزارة السياحة1004دارس جودةوزارة السياحة16محلل إداريوزارة الماليةالال73.5520160إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01حمص04070025125وفاءمحمد عدنان الدراوشه242201102469

1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال60.8420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02طرطوس10010101475خديجة احمدريم عزيز مرعي242301102470

480مطور تنظيميوزارة العدل1مساعد إداري أولوزارة األوقافالال71.5820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-02-01دمشق01010184206الهام حبشيهمريم حسان حبشيه242401102471

الال78.6020210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-08الالذقية06200006225روعه عباسيارا علي القوزي242501102472
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1069مدرسوزارة التربية1000معد دراساتوزارة اإلعالم6مترجم

وزارة الصناعة25مصنف مراسالت إداريةمجلس الوزراءالال57.4320210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-22حمص04140016089ميساء حسونعفراء وائل عبود242601102473

معاون رئيس 

شعبة األرشفة 

والتوثيق

33
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
41مصنف مراسالت إدارية

الال62.3720090علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1985-09-02طرطوس10270018880صبريه مهيوبمرفت نزيه عمران242701102474
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
282منسق عالقات عامة

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية14مساعد إداري أولمجلس الوزراءنعمال66.0320190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10230020267ابتسام هنديحسن محمود يوسف242801102475

الال73.4820140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20طرطوس10040027187ايتساموصال ياسين علي242901102477
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
16مساعد إداري أولمجلس الوزراء9مترجم

وزارة الصناعة25مصنف مراسالت إداريةمجلس الوزراءالال63.5520170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-03حماه05100035806سلمى صالحرهام ابراهيم عثمان243001102478

مصنف 

مراسالت 

إدارية

8
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
6مصنف مراسالت إدارية

91معاون رئيس شعبةوزارة المالية3دارسوزارة المالية1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال77.4720150محاسبةاقتصادإجازة1992-10-29طرطوس10180008108شهيرة سليمانيونس مسعود سليمان243101102479

68مراقبوزارة الماليةالال60.1420160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-10الالذقية06200015086حياةبلسم محسن بهلول243201102480
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
1074مدرسوزارة التربية289

علوم سياسيةإجازة1993-08-08الالذقية06050027536نائلهفاطر جهاد ورده243301102481
دراسات دولية 

ودبلوماسية
الال69.6820205

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

الال60.9020170رياض أطفالتربيةإجازة1991-09-15دمشق09010131554انعامحال محمد العبد الرزاق243401102482
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

الال64.6420144مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1991-04-21طرطوس10090073502وفاء عبد هللاعبد هللا صالح ديب243501102484
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال63.0320080إعالمإعالمإجازة1985-09-22دمشق01040120602هناءرنا فهد الموالدي243601102485
محرر مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء1000

إجازة1995-09-23دمشق01020273168منىصفاء يوسف جمعه243701102486
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
وزارة الثقافة32محلل كيميائيوزارة الموارد المائيةالال71.8020200كيمياء تطبيقية

معاون رئيس 

شعبة
1050مدرسوزارة التربية8

وزارة االتصاالت والتقانة19محررمجلس الوزراءالال77.6720210عالقات عامةإعالمإجازة1993-01-10دمشق01010627145ميسونمروة زياد سنقر243801102488
معد مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء57

59معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال77.9620210حقوقحقوقإجازة1983-03-12حماه05190023176سجيعه اسماعيلرنا محمد محفوض243901102489
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

2محلل إداريوزارة األوقاف9

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال60.0820032إعالمإعالمإجازة1977-07-09ريف دمشق03210017841سلماطارق محمد ابراهيم244001102490
محرر مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء1000

الال70.0020180شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1993-01-25حمص05120026996بسيمه ليالحال نزيه ليال244101102491
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
19مهندس زراعي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

زراعي
47

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
51رئيس مخبر

9دارسوزارة الماليةالال61.9220190حقوقحقوقإجازة1992-07-21طرطوس10250002078ريد حسينسمر احمد عيسى244201102493
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة1مشرف تعاوني

30محرروزارة اإلعالم29محرروزارة اإلعالم18محررمجلس الوزراءالال72.0020210إعالم إلكترونيإعالمإجازة2000-01-02طرطوس10100000639مها ابو عبد هللاشآ م مهيب ابراهيم244301102495

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.6920200معلم صفتربيةإجازة1981-12-04دير الزور09120110711شهنازرانيا احمد االسماعيل244401102496

الال64.2220120مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1987-04-21حمص04010033429رسميهريما علي اليوسف244501102497
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.0620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01ريف دمشق03020023902خالديه الحمديغدير عبدو الجمعه244601102498
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9
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وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال65.5120210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01طرطوس10170020567اقبال محمدابتهال حسين محمد244701102499
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل39

وزارة المالية1014دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال61.7920190حقوقحقوقإجازة1995-01-01الالذقية06200051691سناءمرح سليمان حسن244801102500
معاون رئيس 

شعبة
62معاون رئيس شعبةوزارة المالية99

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال58.9620210فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-27الالذقية06090055249املنورشان ابراهيم الكوسا244901102501
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الموارد المائية14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال61.5520210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01حماه05120050881حسناسالف جميل فياض245001102502

مصنف 

مراسالت 

ادارية

22مساعد إداري أولمجلس الوزراء6

85دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال58.5220211دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-06-26الالذقية06170014370نوال عمرانمخلص نصر محمد245101102503

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال65.7220092إعالمإعالمإجازة1979-02-05ريف دمشق03210007856فاطمه مرعيعامر محمد مرعي245201102504
معد مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء57

وزارة المالية6مصنف مراسالت اداريةوزارة الموارد المائيةالال60.9920210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-04حماه05120022852جميلة حسينويارا حسن خداج245301102506

مصنف 

مراسالت 

ادارية

34امين قاعات ومخابروزارة الدفاع14

245401102507
أماني محمد جمال اللحام 

كركي
وزارة الكهرباء1004محرروزارة اإلعالمالال56.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-24دمشق01030184104اميره بليش

مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

مصرف سورية المركزي1010دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال62.8320192إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-15طرطوس10160091796سميرهاحمد حامد ديب245501102508
دارس 

اقتصادي
102مبسط اجراءاتوزارة المالية1009

الال57.9820140علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-09طرطوس10170027089عدره بطرسدانيا سمعان ابراهيم245601102509
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.7520210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-16درعا90120017774فهمية عبد هللابشيرة عدنان ابو شلة245701102510
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

1040مدرسوزارة التربية1044مدرسوزارة التربية1041مدرسوزارة التربيةالال66.0620210تربية رياضيةتربيةإجازة1994-01-01حماه05200076227ثناء فارسنور محمد المحرز245801102511

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال63.3320201حقوقحقوقإجازة1997-07-24الالذقية06020063129سهامباسل طارق حسون245901102512
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
1مساعد قانوني

1046مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال68.5920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-02-21طرطوس10090017627مريم شعبانمياسه عزت شعبان246001102514

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال58.8420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-30طرطوس10090003740ابتسامبشرى محمد مرهج246101102515

12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال85.8920184حقوقحقوقإجازة1991-01-10طرطوس10020008553صباحمهاب علي هندازه246201102516
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
85دارسوزارة المالية12مراقب

مصرف سورية المركزي1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.8020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-05-05الالذقية06090075983يمنىأية يحيى شليحه246301102517
دارس 

اقتصادي
1009دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1010

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال55.1120075لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-08الحسكة08170046163زبيدة حسينمحمود محمد بشير حسين246401102518
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
218

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

31مدرس لغة انكليزيةوزارة الدفاعالال55.4820000لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-09-01دمشق01010429631فتحيهاميره حمدي كركه246501102519
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة7مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.4820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-22طرطوس10160113990جمانةعال محمد منصور246601102520
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء67

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال62.6920180فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-06درعا01030069449فتحيهاسراء احمد البلخي246701102521
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

نعمال61.9920210رياض أطفالتربيةإجازة1997-01-01ريف دمشق03190047607جميلهمريم محمد وطفه246801102522
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-05طرطوس10160051232ايمان حسنسناء حسين حسن246901102523
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.8020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05حماه05190012853وفاء حربوقيرهف جودت محمود247001102524
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

65مراقبوزارة الماليةنعمال59.4320210دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-09-14الالذقية06110001500الهام ناصرلؤي عبد اللطيف علي247101102525
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء12مراقب

الال62.5020090ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-10-20دمشق01020003570باسمه النجارمحمدباسل احمد العلوي247201102526
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1070مدرسوزارة التربية5مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال78.1720210مصارف وتأميناقتصادإجازة1999-03-07الالذقية06090113574ودادرفيف احمد الرحيه247301102527
معاون رئيس 

شعبة
480مطور تنظيميوزارة العدل39

64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال69.0520090رياض أطفالتربيةإجازة1980-01-22حماه05190022522نوالمحيا صالح حبيب247401102528
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1069مدرسوزارة التربية1068مدرسوزارة التربية1066مدرسوزارة التربيةالال61.5520210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-04حمص04040029970ناريمان خلوفساره حسن خلوف247501102529

81دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال57.4420173حقوقحقوقإجازة1992-01-20حمص04140045684نعماتغيد مخلص سليمان247601102530

الال60.3920180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-01-01الالذقية06210012149رمزة قاسمحيان جابر ديب247701102531
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.7820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-26ريف دمشق03280059068فطومشاديه محمود جمعه247801102532
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

الال66.1020070علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-15الالذقية10010088283هندبشرى محمد سعد247901102533
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال61.8520210حقوقحقوقإجازة1997-07-25دمشق01030092741رشا جالل الدينهيا ايمن حماده248001102534
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية48مدققوزارة الموارد المائية12مساعد إداري أول

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال57.7320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10حماه05120035225نخله عبد هللااميمه ياسين سقر248101102535
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7مدقق لغوي

الال70.8820200محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1995-09-21الالذقية06110032591رجاءرهف شعبان علي248201102536
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

وزارة االتصاالت والتقانة23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.3520160المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-08طرطوس10260020207نواللمى عيسى مالك248301102537

مصنف 

مراسالت 

إدارية

2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة28

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال61.6520120إعالمإعالمإجازة1985-05-01ريف دمشق03240005504ليلى ثريالما محمد عامر248401102538
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

الال64.6319990بساتينهندسة زراعيةإجازة1976-11-06الالذقية06090009159مهاديما مصطفى مثبوت248501102539
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
37فني حزام أخضر

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مهندس 

زراعي
20

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
34فني تخطيط إنتاجي

الال62.9020210مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1992-08-11الالذقية06170014665فاطمههبه محسن سليمان248601102540
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع283

الال71.9720210محاسبةاقتصادإجازة1998-10-13ريف دمشق03140027153خديجهاالء محمد سعود248701102541
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة المالية10مساعد أداري أول

مساعد إداري 

أول
11مساعد إداري أولوزارة الموارد المائية15

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال55.7120080شريعةشريعةإجازة1974-06-05دير الزور09010027283زهديه الحمادهانتصار محمود الحسين248801102542
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال56.3620220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-18طرطوس10110028191خزناناريمان محسن ابراهيم248901102543

20محلل إداريوزارة المالية11دارسوزارة المالية10دارسوزارة الماليةالال64.8120184دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-01طرطوس10230010368نرمينعلي احمد محمد249001102544

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال64.9720210معلم صفتربيةإجازة1998-03-21الالذقية06210009623دالل عيدههال نبيل ديوب249101102545

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال57.5920210شريعةشريعةإجازة1982-03-13حماه05210008222خالديةمنال ابراهيم القسوم249201102546
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال60.9720213ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-14إدلب07240041552هويدة شاروطوليد فؤاد شحادة249301102547
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الال69.5120210رياض أطفالتربيةإجازة1993-04-25دمشق07100059927سهام حمداناالء نور الدين الكشتو249401102548
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

1022معد برامج تسويقيةوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال76.6820170إدارة فندقيةسياحةإجازة1996-01-01ريف دمشق03110043661نفيلهنبال تركي كحل249501102549

إجازة1999-01-01حماه05170018615نبيها مفلحميس نوري مقصود249601102550
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاعالال71.5620210فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

- فيزيائي 

فيزيائي 

شعاعي

1055مدرسوزارة التربية1068

إجازة1987-05-14دير الزور09010025418زوزه علوانهبه حسين الصباح249701102551
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1052مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربية1001كيميائيوزارة الموارد المائيةالال67.8320140كيمياء بحته

50محلل إداريوزارة المالية20محلل إداريوزارة المالية13مساعد إداري أولوزارة الماليةالال60.0220110دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-01-30درعا12110001767فائزهنغم فاروق الفشتكي249801102552

الال64.0120203حقوقحقوقإجازة1988-06-07القنيطرة14020006049جهيدةمحمد عدنان الشريدة249901102553
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الموارد المائية13مساعد اداري اول

مساعد اداري 

أول
3مطور تنظيميوزارة الموارد المائية1

الال70.0220202التمريضالتمريضإجازة1994-03-04درعا12110047597مريمحيان حسن المذيب250001102554
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال57.4820152لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-06الالذقية06110037811عواطفعلي محمد صالحه250101102555

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال57.0220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01ريف دمشق03110033875هيامهبا خزاعي عماد250201102556
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

الال74.3520130محاسبةاقتصادإجازة1992-01-06دمشق01010518422رناهديل مروان زرزر250301102557
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1001محلل أداءوزارة االتصاالت والتقانة1007مطور تنظيميوزارة السياحة1001محلل بيانات

نعمال63.2720220رياض أطفالتربيةإجازة1979-04-01إدلب07220067188وجيهةفطومة أحمد خطيب250401102558
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.6620170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-24ريف دمشق03230013942مريم مظفروعد علي العر250501102559
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة284أمين مكتبة

32محرروزارة اإلعالم1074مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال58.8620150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-02طرطوس10020005991نجيبهعزه محمود مهنا250601102560

250701102561
هدى محمد تيسير 

سبيناتي
5دارس قانونيوزارة األوقاف2محلل إداريوزارة األوقاف481مساعد اداري أولوزارة العدلالال53.1020110حقوقحقوقإجازة1972-09-04دمشق01040001699بهيجه

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.0520170تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1992-05-01الالذقية06230006761فايزهنور شفيق حمود250801102562

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال64.1020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-29ريف دمشق03100010319هديه خطيبحنان جمعه الخطيب250901102563
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7مدقق لغوي

15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.7520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-25القنيطرة14040004969آمنة العالوياسراء حسين محمد251001102564
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية38

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال61.3120182حقوقحقوقإجازة1993-08-21الالذقية06010365139مريمشحاده غسان حسن251101102565
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

مها خلف الحسن251201102566
مديحه الحاجي 

الحريب
1008مصوروزارة اإلعالم20مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال71.1020180تصويرفنون جميلةإجازة1988-07-27دير الزور09120061330

وزارة الدفاع57مترجموزارة الصناعةالال64.1220150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-04ريف دمشق03360003358احسانكنده نضال الغندور251301102567
مترجم لغة 

انكليزية
28

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

الال62.5020210رياض أطفالتربيةإجازة1976-06-03دمشق01020001386فاطمهلينا محمد عدنان بلشه251401102568
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

481مساعد اداري أولوزارة العدلالال55.2820122حقوقحقوقإجازة1976-10-01الالذقية05140005698بربهان قاسمراغد زريف أحمد251501102569
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
14مطور تنظيمي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة الرقابة 

الداخلية
257

وزارة االتصاالت والتقانة38دارسوزارة الموارد المائيةالال72.8420170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-08إدلب07220024791سهاملمى محمد رضا سرجاوي251601102571
قائم باألعمال 

معاون
64

251701102572
فاطمه محمد سفيان 

الخولي
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة30مشرف تنسيقوزارة النقل1072مدرسوزارة التربيةالال68.8420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-01دمشق01030215703امنه

مجلس الوزراء22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال64.3820200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-10طرطوس10010009698ناديةايفا ياسين ابراهيم251801102573
مساعد إداري 

أول
25مصنف مراسالت إداريةمجلس الوزراء24

1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال64.1420170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15طرطوس10220045922غيداءساره محمود معال251901102574

مجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراءالال70.8920144مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-01-19حماه05190010412نوالقيس عاطف غازي252001102576
مساعد إداري 

أول
6مساعد إداري أولمجلس الوزراء1

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال61.5220140إعالمإعالمإجازة1976-09-01دمشق01010448114اديبهرافع ابراهيم جنيدي252101102577
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال65.2620200معلم صفتربيةإجازة1996-01-20إدلب07100013152فاطمةمرح فاروق البكور252201102578

الال70.6720174محاسبةاقتصادإجازة1991-08-15الالذقية06010370233فلايريوسف حسن سويد252301102579
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

166
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف
48

62معاون رئيس شعبةوزارة المالية83دارسوزارة المالية84دارسوزارة الماليةالال60.3520190حقوقحقوقإجازة1991-03-16دمشق01010634950صفاءمروه جمال حمامي252401102580

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال66.4120140شريعةشريعةإجازة1988-05-01إدلب07030009765فاتنه المصطفىساميه اسماعيل ضرير252501102581
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال63.5020132مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-04-28حماه05010507841سميرهعدي احمد السالمة252601102582
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل291مساعد إداري أول

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

1075معلم صفوزارة التربيةالال66.9020180معلم صفتربيةإجازة1982-05-07دمشق90010110090فايزةماجدة شبلي محمد252701102583
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال63.4220210رياض أطفالتربيةإجازة1993-05-02الالذقية06200046744رجاءرهف عماد منى252801102584
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال84.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-17ريف دمشق03030048302ميسونايمان خالد الجزائرلي252901102585
مساعد إداري 

أول
1021مدرسوزارة السياحة9

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال61.6220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-10درعا12170028721فوزيهاسمهان عيسى السعدي253001102586
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

مجلس الوزراء481مساعد اداري أولوزارة العدلالال74.2520210دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-01-01درعا12040023467حميدهفردوس محمد عبد القادر253101102587
مساعد إداري 

أول
وزارة اإلعالم12

معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
3

الال60.5320180رياض أطفالتربيةإجازة1991-01-01دير الزور09010101925سوسن الفرحانفرح نادر المحمد253201102589
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال59.4920164جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-15ريف دمشق03030004882فاطمهمحمد رضوان غبيس253301102590
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الثقافة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال70.4120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-30دمشق05010513909منىبشرى هشام غزال253401102591
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

253501102592
هال أحمد سمير نعسان 

آغا
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1005معلق صوتيوزارة اإلعالم1002محرروزارة اإلعالمالال66.1020170إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1986-05-03إدلب07010061225نجوى جالل الدين

الال63.1920114مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1989-02-10الالذقية06220006628منيرةغيد مزيد بركات253601102593
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل291مساعد إداري أول

مشرف 

شؤون تعليمية
64مشرف نهاريوزارة الدفاع26

وزارة الثقافة2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال71.6120180المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05150108689ابتساملمى حسان سلوم253701102594
معاون رئيس 

شعبة
1

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
6مصنف مراسالت إدارية

1002محرروزارة اإلعالم19محررمجلس الوزراءالال62.4720212عالقات عامةإعالمإجازة1993-03-30حماه05100054860سميهاوس سليمان سليمان253801102595

1020موجهوزارة السياحة32مرشد نفسيوزارة الصحةالال75.8420180إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-06دمشق01010423074مؤمنهسجى عادل الجرب253901102596

الال59.5920080حقوقحقوقإجازة1974-02-12الالذقية06150029623نبيههعامر محمود ريحان254001102597
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

رئيس شعبة الرقابة 

الداخلية
257

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
11دارسمجلس الوزراء207

70 من 56صفحة  11:53:37 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دمشق        الفئة:محافظة

الال69.0320210هندسة معماريةهندسة معماريةإجازة1997-03-06ريف دمشق03210028874سميره حمودفاطمه محمد كمال حمود254101102598
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
وزارة النقل29فني دارس

مساعد إداري 

أول
38مساعد إداري أولوزارة النقل39

الال60.1220100مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-01-02درعا12160036668وجيههبلقيس عدنان الحالق254201102599
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المصرفية

96معاون رئيس شعبةوزارة المالية42

وزارة النقل3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.0420124لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-05الالذقية06220006612منيرهلورنس مزيد بركات254301102600
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل38

1049مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال71.5620170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-02-10إدلب07220082473مريم الطهغياث حسين رفاعي254401102601

1070مدرسوزارة التربيةالال58.5420100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-15دمشق90010059229امل السعديمحمد محي الدين السعدي254501102602
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
38

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلالال58.3620040تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-09-14حلب07010027548عائدة باروديديما محمدفاتح هبطة254601102603
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل40

68مراقبوزارة الماليةالال54.3020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-01-10درعا12140034761هاجرمنيره عبدو الغزالي254701102604
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
243

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.0920200معلم صفتربيةإجازة1997-05-06دير الزور09010025312منال العلواننوره عصام الحمد254801102605

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم481مساعد اداري أولوزارة العدلالال70.5620120دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-20ريف دمشق03340008905هندصفاء احمد مشمش254901102606
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1003دارس قانوني

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةنعمال53.7319980لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-11-16دمشق14010088085مريمنارين عمر عزيز255001102607

وزارة االتصاالت والتقانة69دارسوزارة الماليةالال60.0020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-07-05الالذقية06010080034سهيالبشرى ابراهيم الشيخ255101102608
معاون رئيس 

شعبة
41معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة79

وزارة المالية10دارسوزارة الماليةالال60.1120190دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-01حمص04010782990مطيعهميرفت محمد ديوب255201102609
مساعد إداري 

أول
50محلل إداريوزارة المالية19

الال74.1020200التمريضالتمريضإجازة1997-01-01دير الزور09030000466فوزيهنور الهدى توفيق الزيد255301102610
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
28ممرضوزارة الصحة310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

28ممرضوزارة الصحةالال66.0320130التمريضالتمريضإجازة1988-04-12الالذقية06100026514زلفهثابت يعقوب اسبر255401102611
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة االتصاالت والتقانة1مساعد إداري أولوزارة األوقافالال75.6720140إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-05-14القنيطرة14010082020نور الهدى حسنايمان خليل حمود255501102612
معاون رئيس 

شعبة
79

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25مساعد اداري اول

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال67.9220210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-14الالذقية06110020009يسيره خضوررنيم بسام بنيات255601102613

الال73.8620120تربيةتربيةإجازة1990-01-02طرطوس01020119085شاديامنال علي علوش255701102614
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

1000صحفيوزارة الصناعةالال67.2720110إعالمإعالمإجازة1988-02-03الالذقية06100026948اميمهدينا محمد محمود255801102615

الال60.6720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-10-06طرطوس10100007600تماثيلديمة سمير درويش255901102616
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
وزارة المالية11

معاون رئيس 

شعبة
49معاون رئيس شعبةوزارة المالية23

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال71.7020200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-26طرطوس10150002790اميره عقولروان فؤاد خليل256001102617

إجازة1994-02-08ريف دمشق03010168169فريجهكفى عذاب الحمدان256101102618
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال68.5620180فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1068فيزيائي شعاعي- فيزيائي 

256201102619
روان اصف المجول 

المحمد
1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال71.9320210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09140008169كفى الشاطى

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة الدفاع14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة8دارسوزارة الماليةالال73.1120190محاسبةاقتصادإجازة1995-10-20ريف دمشق03240000727ميساءحنين سامي عيسى256301102620
رئيس شعبة االجور 

والحسميات
19

17مطور تنظيميوزارة المالية1مساعد اداري اولوزارة الكهرباءالال72.8320210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-09-23القنيطرة14050038587عائشهتسنيم هشام حمد256401102621
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5محلل إداري

الال63.2620140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-21ريف دمشق03140021618رونداهديل ماجد عجاج256501102622
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة9

4دارسوزارة المالية1002دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.8120200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01ريف دمشق03360005868عائشه عثمانآية محمد نبيل اسماعيل256601102623
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
8

480مطور تنظيميوزارة العدل69دارسوزارة المالية1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.9220190اقتصاداقتصادإجازة1996-01-01القنيطرة14020057783صباح العالنعال احمد العالن256701102624

1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةالال54.3820010لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1973-09-05طرطوس10170003330نجالرندا الياس مسوح256801102625

الال75.6820090رياض أطفالتربيةإجازة1975-03-30دمشق01010176616يسراايمان محمد جمل256901102626
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال56.5420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-25طرطوس10030023761جوهره حسنمرح هيثم حرفوش257001102627
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة38

الال81.4820210رياض أطفالتربيةإجازة1986-08-06الالذقية06200002930منيرهديما اسد القاضي257101102628
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال58.4420190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10030023299هاالديمه محمد عدبا257201102629
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1070مدرسوزارة التربية1002مدرس

1002محرروزارة اإلعالمالال64.9320144إعالمإعالمإجازة1989-01-10طرطوس10050008917جميلهحسن علي سليمان257301102630
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1000صحفيوزارة الصناعة290

وزارة النقل72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال63.7520210تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1996-07-01الالذقية06160020644بسيمهرؤى مشهور ابراهيم257401102631
مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

16محرروزارة الكهرباء15متابع اعالميوزارة الكهرباء1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال66.5720130إعالمإعالمإجازة1988-03-21الالذقية06040016101ثمراءايفا اديب حميشه257501102632

257601102634
ابراهيم عبد الهادي عبد 

الرحمن
الال61.0020181علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-02-14حماه05180025286عواطف حسن

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة16محرروزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال63.7220100إعالمإعالمإجازة1986-08-20حماه05170003542سعادهبه مروان زوده257701102635

1003محرروزارة اإلعالمالال59.3320130قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1989-03-11حماه05140028131يمنهفضاء نجدت جعفر257801102636
وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة االتصاالت والتقانة19محررمجلس الوزراءالال69.6520190عالقات عامةإعالمإجازة1997-01-05طرطوس10090015078سهامصبا بسام شريف257901102637
محرر مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة1000

وزارة االتصاالت والتقانة35دارسوزارة الموارد المائيةالال68.3620210جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1995-06-05إدلب07220074096عزيزةمروة هيثم ابرص258001102638
قائم باألعمال 

معاون
37دارسوزارة الموارد المائية66

وزارة اإلعالم37مساعد إداري أولوزارة اإلعالمالال67.3320200حقوقحقوقإجازة1999-01-20طرطوس10100000642خديجه ونوسزينب محمد ابراهيم258101102639
مساعد إداري 

أول
35مساعد إداري أولوزارة اإلعالم36

46باحثوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائيةالال76.8820180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-10دير الزور09010130809سميرهريم هشام الهاشم258201102640

وزارة الصناعةالال57.7420080إعالمإعالمإجازة1982-06-19الالذقية06150022575صباحسوسن ابراهيم احمد258301102641
مساعد إداري أول لنشر 

المعرفة اإلدارية
57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم25

الال55.4120160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-12ريف دمشق03090001693اعتصام السوادهسناء رمضان اسماعيل258401102642
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة المالية2مترجم

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم95

الال60.4320090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-04حماه05190016613ابتسامندى غالب علي258501102643
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء9مترجم

مساعد إداري 

أول
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة14
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57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةنعمال62.2920210إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1998-01-10حماه05100065876ابتسام جوهرهزينه شهاب عيسى صبيح258601102644
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1002محرروزارة اإلعالم290

الال68.6820180رياض أطفالتربيةإجازة1990-01-25حماه05140013767غاده البشالويريم عدنان محفوض258701102645
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1070مدرسوزارة التربية15مترجموزارة الثقافة14مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.2620110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-19الالذقية06150022583صباحلوسين ابراهيم احمد258801102646

وزارة االتصاالت والتقانة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال64.4920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-06ريف دمشق03210032204سناءسالم علي نصر هللا258901102647
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء67

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال62.8020160شريعةشريعةإجازة1986-06-18القنيطرة14060011325انيسه القاسمبثينه ابراهيم الحسين259001102648

1021مدرسوزارة السياحة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال60.2520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-25حلب02370018149فاطمهريم عبود العيسى259101102649
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

18محررمجلس الوزراء29محرروزارة اإلعالم11محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال63.7220180إعالم إلكترونيإعالمإجازة1996-10-01حمص04030012828ليناالعفراء عبد هللا النقري259201102650

31محرروزارة اإلعالمالال61.5920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-06-25دمشق01010622272ودادحنان ديب الجوهري259301102651
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

23مخبري فنيوزارة الصحة22مخبري فنيوزارة الصحة5مخبريوزارة الصحةالال71.3620170علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1991-10-01الرقة11060027689دالل داودايات محمد العسكر259401102652

الال73.7220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-03-01دمشق01040308042ملكهشام احمد عمار النن259501102653
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1007منسق أعمال

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1000مدقق نفقات

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
236مساعد إداري أول

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة19محررمجلس الوزراء1002محرروزارة اإلعالمالال67.2920190عالقات عامةإعالمإجازة1998-01-01طرطوس10100011340كاملةأفروديت خليل شعبان259601102654

1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال68.8120165رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-09-08إدلب07240032428صبحيةعلي داؤود أحمد259701102655

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال72.2020100إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1983-11-18الالذقية06150022200غصن الباناميه عماد بيطار259801102656
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال65.5520150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01الالذقية06090099834هناءريم اسامة عيسى259901102657
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

45معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.6020180محاسبةاقتصادإجازة1985-06-01دمشق01010495025هناءمريم عباس النحاس260001102658
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

الرواتب 

والموازنة

480مطور تنظيميوزارة العدل18

وزارة العدل481مساعد اداري أولوزارة العدلالال67.7020163حقوقحقوقإجازة1992-01-01إدلب07210117361اديبةمحمد يوسف شيخ احمد260101102659
مساعد اداري 

أول
4مساعد إداري أولوزارة الموارد المائية482

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال60.2520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-25طرطوس10270006820وصال عمارلين أحمد علي260201102660
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7

الال60.1020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-22حماه05160045764فاطمةسالي محمد احمد260301102661
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية289منسق عالقات عامة

1004محرروزارة اإلعالمالال65.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دمشق01030285189فاطمه الحماميعبدهللا محمد نوري260401102662
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء7مدقق لغوي

1048مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال70.3720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-03حمص04230023679نجاحعبد الرحمن محمد بدران260501102663

اقتصادإجازة1989-02-01إدلب07010051469حنان شلةلما حسن عبد المحسن260601102664
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
الال61.6620180

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
مصرف سورية المركزي1000دارس

دارس 

اقتصادي
6مساعد إداري أولمجلس الوزراء1011

1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال78.1920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-04دمشق90010209066ميساءمحمد هيثم الوني260701102665

وزارة الثقافة12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال59.7320160حقوقحقوقإجازة1981-09-15ريف دمشق03090007457غازيةعائشة خليل سيف260801102666
مساعد إداري 

أول
2معاون رئيس شعبةوزارة التربية12

32محرروزارة اإلعالم17مترجممجلس الوزراء15مترجموزارة الثقافةالال64.2620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-03طرطوس10160132519نجوىورود رجب علي260901102667

وزارة اإلعالم1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال77.4920210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-28الالذقية06110066748داللرهف محمد عيسى261001102668
معاون رئيس 

شعبة العقود
4دارسوزارة المالية4

مصرف سورية المركزي90دارسوزارة الماليةالال67.4820146علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1988-07-10الالذقية06100003944سميرهعلي غسان عجيب261101102669
دارس 

اقتصادي
69دارسوزارة المالية1001

وزارة االتصاالت والتقانة1004محرروزارة اإلعالمالال57.9320179لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01حماه05070003387صباحمضر علي رمضان261201102670
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء67

26محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة4مطور تنظيميوزارة األوقاف11دارسمجلس الوزراءالال66.4820170حقوقحقوقإجازة1994-07-06القنيطرة14040003831منىوجيهه عبدو السالمه261301102671

وزارة المالية14مدقق قانونيوزارة النقلنعمال57.7120160حقوقحقوقإجازة1982-09-17الالذقية06170016981دالل اليونسمنال محمود علي261401102672
معاون رئيس 

قسم
41مساعد إداري أولوزارة الكهرباء103

الال69.1720190التمريضالتمريضإجازة1993-04-13حماه05010795909عليا الحسينمادلين محمد العيسى261501102673
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

الال57.7620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-01حماه05150044478هند يوسفعبير محمد خلوف261601102674
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
20مترجموزارة التنمية اإلدارية218

نعمال58.6220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03ريف دمشق03300017498خيريهسمر حسان الطرشان261701102675
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40مساعد إداري أولوزارة النقل41

80معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.1020200مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-01-20الالذقية06100024079زكيه محمدمرام عبد الهادي سليمان261801102676
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد أداري 

أول
22دارس خططوزارة النقل10

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة المالية69دارسوزارة الماليةالال74.2020200مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-10-16ريف دمشق03260005891فاتن ضاهررامي رضوان ضاهر261901102677

مصرف سورية المركزي1010دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال77.7720200مالية ومصارفاقتصادإجازة1983-01-05دمشق01040099098هناءاسماء محمد وفيق عجاج262001102678
دارس 

اقتصادي
40معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة1006

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال69.1220140علم نفستربيةإجازة1989-01-17القنيطرة14040032649اسمه العمرمريم محي الدين الهوشي262101102679
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

1002محرروزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال73.0720200صحافة ونشرإعالمإجازة1996-11-16دمشق01010007589سناء عيددعاء صالح قصار262201102680

الال70.9920170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-04-26الالذقية06110051275فاطمهرشا حبيب الفتى262301102682
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

الال68.0320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-08-04ريف دمشق03060028714امينهمنار احمد ايوب262401102683
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1063فيزيائي قلب صنعي

الال65.1020210رياض أطفالتربيةإجازة1990-04-07دمشق01010426525سحرياسمين علي خضرو262501102684
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت والتقانة12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال70.0620180حقوقحقوقإجازة1984-01-03دمشق01030107877سوسننائلة محمد قبيطري262601102685
مدقق لجودة 

الوثائق
36مساعد إداري أولوزارة اإلعالم36

11محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال76.7220140إعالم إلكترونيإعالمإجازة1992-05-26طرطوس10150014283ليلى درويشصبا عبد الوهاب عباس262701102686

وزارة العدل53معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.6420097حقوقحقوقإجازة1984-07-01حمص04120038076روزهبهاء محمود الطويل262801102687
معاون رئيس 

كتاب
76مساعد إداري أولوزارة المالية487

الال68.7520180اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1989-01-11القنيطرة14050003317نهله حدادفداء جميل دخل هللا262901102688
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
27

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي

اقتصادإجازة1986-01-09الالذقية06120003106كفىحال حيدر محمد263001102689
الدراسات المالية 

والمصرفية
1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي89دارسوزارة المالية1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.7120100

481مساعد اداري أولوزارة العدل5دارس قانونيوزارة األوقاف33معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال56.9620210حقوقحقوقإجازة1988-10-29ريف دمشق03210002733هنا سعيدسعده محمد منير جالل263101102690

وزارة النقل40مساعد إداري أولوزارة النقلالال61.1520080علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01حماه05190014071نزيها فياضهيفاء سلمان يوسف263201102691
مساعد إداري 

أول
39

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة العدل478محلل اداريوزارة العدلالال71.0020210حقوقحقوقإجازة2000-01-01ريف دمشق03210032775رجاء بيطارغيداء ميسر عائشه263301102692
معاون رئيس 

كتاب
481مساعد اداري أولوزارة العدل487
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الال59.3120160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-10ريف دمشق03150004106آمنةمجد أمجد الشيخ عمر263401102693
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال63.1020180لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-07درعا12020009621اتحاد المقدادوفاء عبد المولى فالح263501102694

الال60.3520170حقوقحقوقإجازة1994-01-30الالذقية11010144093منى زيدانمرح صالح الدين مناع263601102695
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
وزارة االتصاالت والتقانة1مساعد قانوني

معاون رئيس 

شعبة
58مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة37

الال60.2920080لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-10-10ريف دمشق03140024011مريمنسرين ابراهيم بعيون263701102696
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

وزارة الخارجية 

والمغتربين
20مترجموزارة التنمية اإلدارية2مترجم

32محرروزارة اإلعالمالال59.4520130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-14دمشق01010747831مهالينا محي الدين ايلوش263801102697
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
10مساعد إداري أولوزارة الثقافة241

28ممرضوزارة الصحةالال68.4220210التمريضالتمريضإجازة1997-04-07طرطوس10260008972زاهيه منصورهحال يوسف ابراهيم263901102698
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

1004محرروزارة اإلعالم1021مدرسوزارة السياحة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال63.2820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-23الالذقية06200041221اميمه اسماعيلميس محمد اسماعيل264001102699

64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانة38دارسوزارة الموارد المائية46باحثوزارة الموارد المائيةالال58.5020030جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1979-07-15حمص04010749680داللفراس نفعي حمشو264101102700

الال67.8320150رياض أطفالتربيةإجازة1993-04-01حماه05180003355هند شناتاربا عيسى خطيب264201102701
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

64مشرف نهاريوزارة الدفاعالال62.3620190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1995-05-17حمص04010288767هيفاءمايا محمد عبد الباقي264301102702
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

الال62.3220190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1983-11-20الالذقية06100039151شكوهإيمان بهجت اسبر264401102704
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

الال65.0620200رياض أطفالتربيةإجازة1993-02-05دمشق01040142496هدىآالء محمد القصيباتي264501102705
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال58.3720100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-10حمص04010792592نزهانها يوسف سلطان264601102706
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
244معاون رئيس شعبة

4دارسمجلس الوزراء1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.7020040إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-07-22الالذقية06200011097وداد محمدرؤى اديب حليوه264701102707
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
208معاون رئيس شعبة

487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.0920190حقوقحقوقإجازة1995-03-19دمشق01010474814ندىليان سمير شعار264801102708
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
33معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة1003دارس قانوني

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال59.8720160علم نفستربيةإجازة1986-09-30الالذقية06110037925رائدهرزان اصف جديد264901102709
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
73مشرفة ليليةوزارة الدفاع283

4مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال56.9720120حقوقحقوقإجازة1985-10-10الالذقية06200032902سميرهسهر كاسر خيربك265001102710
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
3دارس قانوني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
207معاون رئيس شعبة

265101102711
مهند محمد سعيد عبد 

المعطي
1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال60.8220070ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-06-03دمشق90010070459سهيله ابو شكر

الال74.7020160محاسبةاقتصادإجازة1994-06-29دمشق90010213115هناءسندس ياسر داوود265201102712
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
252معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
240

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
208معاون رئيس شعبة

الال76.7520210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01حمص04230010860ناديا حبيبحال كاسر األحمد265301102713
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1061مدرس

35فيزيائي قلب صنعيوزارة الصحةالال72.7920143معالجة فيزيائيةعلوم صحيةإجازة1990-01-04حمص04010527489معانياحمد محي جمعه265401102714
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

ورئة صناعي
وزارة الصحة1071

أخصائي معالجة 

فيزيائية
9

وزارة اإلعالمالال59.9520140ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-03الالذقية06110050101كلثومسمر محمد اسبير265501102715
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

الال63.8620210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1999-05-01درعا12060025428نوالرغد محمد المتوالي265601102716
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الصناعة91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.9220130محاسبةاقتصادإجازة1989-01-01الالذقية06120015676سميره اسماعيلرشا محمد مثلج265701102717

باحث متدرب 

في مديرية 

اإلدارة المالية

52
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الحوافز
28

الال62.9120100علم نفستربيةإجازة1987-06-12دمشق01010075517جمانه قطايفغفران موفق مزيان مومو265801102718
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1060مرشد نفسي

مرشد  

اجتماعي
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

الال60.3720191قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1986-01-01الحسكة08170043089شمسه الداودعصام الدين عمر الحمي265901102719
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء20

وزارة النقل39مساعد إداري أولوزارة النقلنعمال58.7620210جغرافياآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-07حمص04040021929وزيره ناصيفنوار حسن ابراهيم266001102720
مساعد إداري 

أول
41مصنف مراسالتوزارة النقل40

266101102721
عبير بهاء الدين شيخ 

جوماني
وزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال65.1720180محاسبةاقتصادإجازة1992-01-31إدلب07030116460عهد الشيخ

معاون رئيس 

شعبة
41مصنف مراسالتوزارة النقل91

1000معد دراساتوزارة اإلعالمالال69.3820210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-08-23الالذقية06200060497فاطمهلينا تيسير يوسف266201102722
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1069مدرسوزارة التربية3مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-01ريف دمشق03230011994أمنه عبد النبيغفران عصام مولود266301102723
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم67

وزارة اإلعالمالال59.1520200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس05050006667باسمه حمودهجمانه عابد الحموي266401102724
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

نعمال66.3520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10طرطوس10230006156هدى محمداحمد حسن سلمان266501102725
وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء9مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال69.0820130شريعةشريعةإجازة1989-07-25دمشق01030225656ابتسامنور ابراهيم زغلول266601102726
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

إجازة1990-07-06حماه05150077014سميره احمدهبه حبيب احمد266701102727
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1052مدرسوزارة التربيةنعمال68.6520150كيمياء بحته

الال58.3120120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-12الالذقية06100004252وحيده مياديما محمد شعبان266801102728
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال60.1620200فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-22دير الزور09120045811هناء الحسينرهف جميل العارف266901102729
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

1079معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةالال67.1820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01دمشق05010731290رئيفه محفوضبشرى غسان العيسى267001102730

وزارة االتصاالت والتقانة1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال73.8120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-07-17ريف دمشق03140018100عبير شريفهفاطمه آحمد ريحان267101102731
معاون رئيس 

شعبة
16محلل إداريوزارة المالية80

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال58.0420140شريعةشريعةإجازة1977-03-27إدلب07180029014عدلة المزعلياسر مصطفى البد267201102732
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال70.0820210مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1998-01-25دير الزور09120045860هناء الحسينرهام جميل العارف267301102733
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

إجازة1997-04-23حلب02250009451ابتسام السالمنور عصام ابراهيم267401102734
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1054مدرسوزارة التربية1001كيميائيوزارة الموارد المائيةالال71.5120210كيمياء تطبيقية

الال59.2920160رياض أطفالتربيةإجازة1990-07-12دمشق06100023435سفيره مثلجرنا وفيق صقر267501102735
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

267601102736
رشا ياسر حعفري 

المصري
الال65.8220200محاسبةاقتصادإجازة1994-05-27دمشق01030144030أميرة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
وزارة األوقاف4مساعد مالي

رئيس شعبة 

الجباية
73معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة15

11دارسمجلس الوزراءالال62.8020210دراسات قانونيةحقوقإجازة1981-11-17دير الزور09010117803ليلى المصطفىآمنه داود الحميري267701102737
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
وزارة األوقاف13

رئيس شعبة  الواردات 

واألمالك
11

15مترجموزارة الثقافة67مترجم لغاتوزارة الدفاع32محرروزارة اإلعالمالال71.8520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-02حماه05120033597محاسن عيسىفينوس عبد العزيز عيسى267801102738
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40معاون رئيس شعبةوزارة المالية72دارسوزارة المالية91معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.0820190محاسبةاقتصادإجازة1992-03-05الالذقية06100040718نعيمهلؤي وفيق علي267901102739

2محلل إداريوزارة األوقاف5دارس قانونيوزارة األوقاف4مطور تنظيميوزارة األوقافالال61.4320200دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-25ريف دمشق03170006452هناء شهاب الدينربا قاسم شهاب الدين268001102740

13منظم عقودوزارة الصحة71دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال74.3820210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-02ريف دمشق03100026780جمانه محي الدينأماني محمد محي الدين268101102741

1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال56.3520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01حماه05190000754ابتسام سليمانريم يوسف عيسى268201102742

1072مدرسوزارة التربيةالال65.3520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-25حماه05050014246سلوى طرقجيهال سمير حمزه268301102743
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء38

45مدرسوزارة الصناعة9مهندس شبكاتوزارة األوقافالال70.3220180تقانات اتصاالتالعلوم التطبيقيةإجازة1995-04-17الالذقية06110023742ساميهعلي عبدهللا طراف268401102744

هندسة معلوماتيةإجازة1997-01-01حمص05170005365هناء غنومإياس يوسف زوده268501102745
البرمجيات ونظم 

المعلومات
الال76.6720190

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
231مطور أنظمة معلومات

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مهندس 

برمجيات
12محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة212

الال58.9820170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-24الالذقية06200031787هيامنسرين عيسى يونس268601102746
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

الال66.8520150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-08حلب02020126286رابعهوالء وليد الزعيتر268701102747
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1070مدرسوزارة التربية1مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
243معاون رئيس شعية

وزارة الكهرباء1003محرروزارة اإلعالمالال60.4820180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-10-11ريف دمشق03210018994ناديه حيدرهادية محمد حيدر268801102748
منسق عالقات 

عامة
17

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

1003محرروزارة اإلعالمالال60.4820180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-10-16ريف دمشق03210018991آمنه حيدررهام احمد حيدر268901102749
وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء12

إجازة1995-06-28السويداء13010065803امال ابوترابهمنار خالد نادر269001102750

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال67.4320210قوى ميكانيكية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

رئيس ورشة الحدادة 

واللحام
56

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

رئيس ورشة 

الخراطة 

والتسوية

79عامل دراساتوزارة الموارد المائية57

1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.2320187حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1984-01-02الالذقية06120003074كفى ابراهيمإباء حيدر محمد269101102751
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
39معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة16

73دارسوزارة المالية87دارسوزارة المالية6مدقق ماليوزارة األوقافالال70.6220180محاسبةاقتصادإجازة1988-02-09ريف دمشق03330031411سوسن كوكهلينا محفوظ كوكه269201102752

481مساعد اداري أولوزارة العدل479محلل إداريوزارة العدل478محلل اداريوزارة العدلالال57.7720180حقوقحقوقإجازة1994-03-12درعا12020055141ملكه العقلهناديا فريد العقله269301102753

الال58.2620210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-05-01دمشق05170036764يسرى جوهرهياسمين حسن جوهره269401102754
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم12

الال65.1120180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-20الالذقية06200006266سحر عليفاطمه لؤي اسماعيل269501102755
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

الال70.7120180بساتينهندسة زراعيةإجازة1997-01-05دير الزور09010150388ميسه السندديانا ناصر مثقال269601102756
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
20مهندس زراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني تخطيط 

استثماري
33

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
34فني تخطيط إنتاجي

وزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال64.3020130إعالمإعالمإجازة1979-06-13ريف دمشق03230016951كرما ابوعسافمرشد عبدالمجيد دياب269701102757
معد مواد 

إعالمية
57

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال62.2120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-09الالذقية06110069832فلك يوسفهيا عدي سليمان269801102758
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال91.5720200لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1993-06-12حمص04020018244اميره الشقيفوفاء حسن الحسن269901102759
مدرس لغة 

فارسية
33

الال72.2620200محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1996-01-28الالذقية06050031133ثناءلمى تيسير القصيري270001102760
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مشرف انتاج نباتي 

وزراعة محاصيل حقلية
17

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال72.4120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-30حماه05150008491غنوه علوشريم محمود عيروطه270101102761

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال68.8120150لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-26دمشق04040021915وزيره ناصيفميرنا حسن ابراهيم270201102762
مدرس لغة 

فارسية
33

الال73.6820200رياض أطفالتربيةإجازة1998-05-28الالذقية06100014841ناهي موسىريم علي علي270301102763
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال65.6420123علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1982-08-23حمص04130031150مياده خليلعدنان صالح يوسف270401102764
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
30مشرف تنسيقوزارة النقل13

1003محرروزارة اإلعالمالال64.6120210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1999-02-15الالذقية06110024541غيثاء الجنيديرغده علي الشيني270501102765
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
17

وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

الال73.2820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-12-10حماه05100030006ميساء عباسنور انور سقر270601102766
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مساعد اداري 

اول
59معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة25

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربيةنعمال61.9920200معلم صفتربيةإجازة1993-01-13حمص04030034531فاطمهرهف سليمان حمدان270701102767

وزارة الدفاع85دارسوزارة الماليةالال60.1220200حقوقحقوقإجازة1997-05-22إدلب07100003172عفاف خطيبنور أسعد جعار270801102768

رئيس شعبة 

ذاتية 

العسكريين

5دارس قانونيوزارة األوقاف47

الال71.1020203دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-10-22الالذقية06040039650مديحهمحمود محمد نمر270901102769
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9دارسوزارة المالية65مراقبوزارة المالية9

1006دارس جودةوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال75.7620210إدارة منشآت سياحيةسياحةإجازة1997-04-02دمشق01030288300ميسون شخاشيروديانا وليد مفتاح271001102770

الال62.7420130حقوقحقوقإجازة1988-06-10الالذقية06200003828هيام مرهجهمام سمير حربا271101102771
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
مجلس الوزراء15رئيس شعبة إدارية

مساعد إداري 

أول
10دارس قانونيوزارة الصحة13

10دارس قانونيوزارة الصحة11دارسمجلس الوزراءالال67.6720100حقوقحقوقإجازة1989-04-22الالذقية06110005042إباءزين العابدين صالح علي271201102772
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
15رئيس شعبة إدارية

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.9220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-14حماه05100033770ليلى وسوفلينا عارف زيني271301102773
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

نعمال66.2720102علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-06-16دمشق05150047478غادهمحمد علي أحمد271401102774
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

الال69.4020170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-07دير الزور09120065356صفية العكلسمية اسماعيل الدعيبس271501102775
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

271601102776
خليل ابراهيم الحاج 

ابراهيم
وزارة الكهرباء10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال62.2820172لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-03دمشق90120003634سوسن

مساعد إداري 

أول
6

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
243معاون رئيس شعية

الال71.6820190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1990-01-20دمشق03340008742هند الموسىهناء احمد مشمش271701102777
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال72.4320210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01دمشق01030393251رغداء الرواساسراء عالء الدين الشلق271801102778
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الصرف
وزارة المالية8

معاون رئيس 

شعبة
87دارسوزارة المالية45

وزارة اإلعالمالال61.6020213ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20طرطوس10100020947رانيهرامي بسام حيدر271901102779
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

73دارسوزارة المالية90دارسوزارة المالية87دارسوزارة الماليةالال66.6420140محاسبةاقتصادإجازة1989-07-03دمشق01030258519ميسرغدير هشام فواز272001102780

1007دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال61.5020180محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01دمشق03110055457حوا الشيخرهف نايف صالح272101102781
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

74معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة166

1004محرروزارة اإلعالمالال57.7220090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-03-08الالذقية06110040317ودادنسرين احمد حيدر272201102782

الال66.5020210شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1996-09-28الالذقية06110024357عفاف ديوببشرى فائز الشيني272301102783
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
19مهندس زراعي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
51رئيس مخبر

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
47مهندس زراعي

إجازة1995-05-01دمشق03280061260هدىريم محمد حيدر272401102785

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال70.7520200آالت وقيادة كهربائية
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

إجازة1983-08-07حماه05190018330نجاح نصيريعلي احمد محمد272501102786
هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
56مشرف أمن المعلوماتوزارة االتصاالت والتقانة53مبرمجوزارة االتصاالت والتقانة59محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانةالال60.24201210

1002محرروزارة اإلعالم1005معلق صوتيوزارة اإلعالمالنعم64.8420190إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1997-01-01دمشق09120048972مهارقيه محمود العواد الملحم272601102787
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وزارة المالية19محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال60.1620150دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-13دمشق01020018360ريحاب السيرواندانيا جمال الدين السيروان272701102788
مساعد إداري 

أول
75مساعد إداري أولوزارة المالية13

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.8920200تربيةتربيةإجازة1997-01-25الالذقية06200062481نجوىرهف اكرم حميشه272801102789
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال68.5520150شريعةشريعةإجازة1993-05-06دمشق01020149197فريزهغدير فاروق مرسي272901102790
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

85دارسوزارة المالية88دارسوزارة المالية83دارسوزارة الماليةالال58.7120134حقوقحقوقإجازة1989-03-29دمشق10160031037فلك حسيناحمد علي حسين273001102791

وزارة االتصاالت والتقانة15متابع اعالميوزارة الكهرباءالال63.8020150إعالمإعالمإجازة1992-01-03حمص04010843892فهيمهلميس ناصر حسين273101102792
معد مواد 

إعالمية
وزارة الصناعة57

مساعد إداري أول 

لنشر المعرفة اإلدارية
25

وزارة التربية5مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال62.5820170إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-02-06طرطوس10040009814فاطمه شحودرانيا جودت رجب273201102793
معاون رئيس 

شعبة
16محلل إداريوزارة المالية9

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال57.1020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10ريف دمشق03120029974منيرهسالم محمد سويدان273301102794
معاون رئيس 

شعبة
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة3

الال62.8220140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-27طرطوس10160041807يسرى عدرهغدير مهدي الموعي273401102795
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
31محرروزارة اإلعالم15

وزارة اإلعالمالال63.5020150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-01حمص04030068838جميله العليثناء سعيد ناصر273501102796
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

وزارة الموارد المائية37مساعد إداري أولوزارة اإلعالمالال59.0620190دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-20ريف دمشق03110028587ثناء غانمكوثر طالل السيد273601102797
مساعد اداري 

أول
12مطور تنظيميوزارة النقل1

273701102798
زينه يونس الونوس 

الصليبي
نعمال62.2620170ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-29حمص04010135534اعتماد

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

الال62.9520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-02دمشق06120019631فضه عمرانهنادي حافظ يوسف273801102799
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الثقافة7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة9

إجازة1988-01-01حماه05140027730شهيرةحبيب محمد يوسف273901102800
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال67.4020212كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الصناعة1معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة إعداد 

مواصفات 

أنظمة الجودة

20
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
4محلل عينات علفية

الال61.3520160علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-01-09ريف دمشق03140006022هويدة الحايكهديل خالد الحايك274001102801
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة الكهرباء12معد دراسات سياسية

منسق عالقات 

عامة
17

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

إجازة1997-02-27ريف دمشق03020004420رانيا العليلجين نبيل نصر274101102802
هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت

هندسة تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
53مبرمجوزارة االتصاالت والتقانة54محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة59محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانةالال72.3320210

15مترجموزارة الثقافةالال54.7520140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-05دمشق01010541532زينهسوزان عطا هللا بركات274201102803
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

71دارسوزارة المالية79دارسوزارة المالية74دارسوزارة الماليةالال70.0220180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-27دير الزور09120076206عمشه المحمدثناء صالح العبدهللا274301102804

الال56.0120154لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1980-07-27حمص04140023146جهينه ناصرعماد سفير نداف274401102805
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة المالية6مترجم

معاون رئيس 

شعبة
95

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

الال64.9220150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-23طرطوس10030020380فاطمه هوالرؤى علي هوال274501102806
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال59.0820220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-03طرطوس10140011214مهى كفىرنا سمير حسن274601102808
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم7

الال60.0019910علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1968-11-12دمشق01020324414رندهحنان عبدهللا الشيتي274701102809
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
40مساعد إداري أولوزارة النقل41

274801102810
نور الهدى محمد فؤاد 

السروجي قناني
1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال65.2620190معلم صفتربيةإجازة1995-03-22دمشق01030067346منى

الال70.1720140علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-07-02الالذقية06020070496بلسمهبه جهاد صالح274901102811
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17رئيس شعبة إدارية

17مدققوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال70.5920180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-05-30درعا12130043415شهرزاد الواكدرغد عامر العمار275001102812

الال58.3920060لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-08-01حمص04140002407شهيره شعارلؤى علي الشعار275101102813
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم8مترجم

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال59.0120080آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-25طرطوس10220001116زاهية شمالينائلة كامل شمالي275201102814
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال71.2620211رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-09-04طرطوس10160122221ورده عيسىخليل علي عيسى275301102815

إجازة1994-01-01حماه05150040406بثينهحسين سليمان ناعم275401102816
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
8كيميائيوزارة الصحةالال68.5620201كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1001كيميائيوزارة الموارد المائية298كيميائي

الال67.6620062تربيةتربيةإجازة1980-10-16طرطوس10150003834نجاح ابراهيمتمام محمد سالمه275501102817
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال60.9820090إعالمإعالمإجازة1979-04-04الالذقية06110016235وضحه عليسامر عبد العزيز زرقه275601102818
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال81.5620210محاسبةاقتصادإجازة1999-02-01دمشق09010011333كفاح العابدمريم هاشم عاشوركفرلي275701102819
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة االتصاالت والتقانة48معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل80

65مراقبوزارة الماليةالال52.3720040حقوقحقوقإجازة1971-06-10الالذقية06230002558سلمى الورعههيثم محمد الورعه275801102820
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

481مساعد اداري أولوزارة العدل9

1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةنعمال60.3020210معلم صفتربيةإجازة1988-01-01دمشق09010159684ذابله الباريفرات منير العبدهللا275901102821

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال60.8220220معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010102957ماجده الخلفرنيم بسام المحمد الحميد276001102822

وزارة اإلعالم12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال62.2320190حقوقحقوقإجازة1991-03-01درعا12020058125ناجيه المقدادوفاء محمد خير المقداد276101102823

معاون رئيس 

شعبة 

االستشارات 

والقضايا

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم3

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال59.6420120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-04-06الالذقية06060027344نبيهههناء عقل يوسف276201102824

1044مدرسوزارة التربية1040مدرسوزارة التربية1041مدرسوزارة التربيةالال71.9520110تربية رياضيةتربيةإجازة1987-08-23الالذقية06060027355نبيههوسيم عقل يوسف276301102825

الال56.4220210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-04دير الزور09010224150مهديه العميم العكيليشيرين احمد الثالج276401102826
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

وزارة الموارد المائية5مساعد إداري أولوزارة الموارد المائيةالال60.7320140حقوقحقوقإجازة1988-01-05ريف دمشق03280019775عطر عبادهحسنه محمود الرفاعي276501102827
مساعد اداري 

أول
2محلل إداريوزارة األوقاف1

وزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال62.4720160حقوقحقوقإجازة1988-01-20الالذقية06200000052هاله الباشاأسامه حسن الكنج276601102828
مساعد إداري 

أول
75

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
22مساعد اداري اول

وزارة الثقافة7دارس قانونيوزارة التنمية اإلداريةالال60.4420210حقوقحقوقإجازة1997-07-23حماه05190013716ترياق صقرنغم حاتم سلمان276701102829
مساعد إداري 

أول
12مساعد إداري أولوزارة الثقافة4

1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال73.1420160معلم صفتربيةإجازة1994-08-01السويداء13050047828هيال الشحفهنادي فوزات الشحف276801102830

الال66.5720200رياض أطفالتربيةإجازة1994-01-01ريف دمشق03210005342مريم الغضبانآروى نعمان الغضبان276901102831
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربية26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال77.8820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-04دمشق01030419796ميساء بصلأماني زكريا صالحاني277001102832

وزارة السياحة1006دارس جودةوزارة السياحةالال78.1920140إدارة فندقيةسياحةإجازة1992-08-27ريف دمشق03130011596وجود هناويلجينه سليمان أتمت277101102833
معد برامج 

تسويقية
1024مطور مناهجوزارة السياحة1022

الال79.2320180رياض أطفالتربيةإجازة1993-09-20طرطوس10240004938رنده عباسعفراء توفيق عباس277201102834
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة
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31معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.3320210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-01-03حماه10270012256فهيمه مخلوفرهام يحي حسن277301102835
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة العالقات 

المالية

5دارسمجلس الوزراء12

وزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال75.8220170إدارة فندقيةسياحةإجازة1994-11-10حمص04010904417رجاءديما اديب شلهوم277401102836
معد برامج 

تسويقية
1024مطور مناهجوزارة السياحة1022

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال61.7720150شريعةشريعةإجازة1990-01-01درعا12160116857ربيعه الزاملغصون مبارك الوادي277501102837

إجازة1994-03-11حمص04010673553ليناجعفر علي عيسى277601102838
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال68.2120202فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1055مدرسوزارة التربية1059مدرسوزارة التربية1068فيزيائي شعاعي- فيزيائي 

وزارة اإلعالم481مساعد اداري أولوزارة العدلالال59.8920190حقوقحقوقإجازة1996-05-12الالذقية06090113551وداد حمودرغد احمد الرحيه277701102839

معاون رئيس 

شعبة 

االستشارات 

والقضايا

3
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
14مطور تنظيمي

479محلل إداريوزارة العدل16محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة9دارسوزارة الماليةالال59.6520110حقوقحقوقإجازة1976-04-26حماه05150102805نبيها ونوسغصون عدنان محسن277801102840

وزارة الثقافة83دارسوزارة الماليةالال68.6120180حقوقحقوقإجازة1991-07-18دمشق01010735511نبيله محمودسميره امين حسن277901102841
مساعد إداري 

أول
20محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانة4

وزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال58.8120211إرشاد سياحيسياحةإجازة1991-04-24دمشق04220000226هيالنهمحمد فضل هللا الحسن278001102842
معد برامج 

تسويقية
1009مدقق وثائقوزارة السياحة1022

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال77.0120220معلم صفتربيةإجازة1998-09-19ريف دمشق03300042391مريم عبد الهاديفاطمه ماجد مهاوش278101102843

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال73.2220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-08-20دير الزور09030005583جميله العبداالهفاطمه جمال الحميدي278201102844

الال66.8720210رياض أطفالتربيةإجازة1999-02-02ريف دمشق10170037284مها معروفآيه علي دعبول278301102845
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

الال67.1520110إعالمإعالمإجازة1989-03-09الالذقية06200016957مياده قاهرهبا هاني زينو278401102846
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء57

94معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.9720130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-17دمشق90010161098عليا وبيحنان فالح اسعد278501102847
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
46مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة العدل481مساعد اداري أولوزارة العدلالال65.6420210حقوقحقوقإجازة1998-01-09حمص04120073110نادره جبرصفاء اكرم قليشه278601102848
معاون رئيس 

كتاب
478محلل اداريوزارة العدل487

وزارة الصناعةالال57.8220100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-23ريف دمشق03250052840فهميه نتوفمريم محمد الشيخ278701102849
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
15

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
6مساعد إداري أولوزارة الكهرباء38

وزارة العدل11دارسمجلس الوزراءالال61.9320191حقوقحقوقإجازة1993-01-01حماه05190034388غادة زهرةآصف معن عيسى278801102850
مساعد اداري 

أول
479محلل إداريوزارة العدل481

الال68.0120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02طرطوس10240020304أمل ابراهيمروان ابراهيم مصطفى278901102851
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

الال60.4620100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-05-24دمشق01020328050وفاءآمال محمد الموصللي279001102852
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
217

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

الال61.7220100رياض أطفالتربيةإجازة1986-10-03السويداء13010119160فلاير كيوانميساء ممدوح كيوان279101102853
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

الال55.0620180حقوقحقوقإجازة1975-08-28حماه05150093699بهيجةمهند صقر مصطفى279201102854
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
20محلل اداري

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1مشرف تعاوني

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالم33مدرس لغة فارسيةوزارة الدفاعالال66.9620214لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01دمشق05140019688سهيلهراغد عياض قصيبي279301102855

وزارة اإلعالم32محرروزارة اإلعالمالال59.4220110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-02درعا12160138711انتصاررهام عادل الغوثاني279401102856

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

10مساعد إداري أولوزارة الثقافة5

76معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة64مراقبوزارة المالية38مساعد اداري أولوزارة الكهرباءالال66.7920200دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-10-02طرطوس10160139922خالديه طنبريرشا احمد طويل279501102857

1010مدقق قانونيوزارة السياحة1013دارس قانونيوزارة السياحة1016دارس قانونيوزارة السياحةالال58.2320172حقوقحقوقإجازة1983-06-23دمشق90120006259امينة السعديمراد موسى السعدي279601102858

الال58.3219970علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1969-05-12دمشق05150044468بهيجههناء صقر مصطفى279701102859
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال58.7920220معلم صفتربيةإجازة1995-04-20دمشق14030046645فوزيهمريم محمد كنعان279801102860
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

16محرروزارة الكهرباء1000صحفيوزارة الصناعة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال70.1720080إعالمإعالمإجازة1985-12-02الالذقية06220020346وجيدهدارين جودت سليطين279901102861

إجازة1986-09-10دمشق03210017421ملكه ديابخلود جمال دياب280001102862
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
35محلل كيميائيوزارة الصناعة1001كيميائيوزارة الموارد المائية27كيميائي مخبريوزارة الصحةالال67.2720130كيمياء تطبيقية

الال57.8620180حقوقحقوقإجازة1974-01-11دمشق90010138932غياث السقاللينة احمد دردار280101102863
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
وزارة الثقافة1000مطور عقد خدمة

مساعد إداري 

أول
4

وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
1مشرف تعاوني

وزارة األوقاف33معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال57.6420145دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-06-28الالذقية06110037565فدوىعلي عبد اللطيف احمد280201102864

رئيس شعبة  

الواردات 

واألمالك

11
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
13رئيس شعبة إدارية

91معاون رئيس شعبةوزارة المالية42محلل إداريوزارة النقل1005دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال61.1120140محاسبةاقتصادإجازة1986-09-11دمشق01020056263سميرهأماني توفيق جبري280301102865

80معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة89دارسوزارة المالية1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال73.4420130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-08-20ريف دمشق03240014187وزيرة قاسمخلود يوسف عبد الحميد280401102866

اميره جمال حميد280501102867
سميره االحمد 

السراج
وزارة اإلعالمالال64.2520100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01دير الزور09080019826

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
17مترجممجلس الوزراء20مترجموزارة التنمية اإلدارية5

إجازة1995-03-05طرطوس10100030994أميره صالحبراءه علي الشيخ280601102868
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1059مدرسوزارة التربية1058مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال70.1420210فيزياء

73دارسوزارة الماليةالال69.4220180محاسبةاقتصادإجازة1994-06-20الالذقية06100008329سكينه تفاحهعال سليم ابو قاسم280701102869
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة 

الحسابات 

واإليرادات

42معاون رئيس شعبةوزارة المالية166

16مساعد إداري أولمجلس الوزراء31محرروزارة اإلعالم32محرروزارة اإلعالمالال60.7120220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-25دمشق10270001075أملمرح نعيم شاليش280801102870

الال64.2420170علم نفستربيةإجازة1993-12-11طرطوس10020049839زينه عليشيرين محي الدين خضر280901102871
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة1060مرشد نفسي

مرشد  

اجتماعي
26

إجازة1981-07-27الالذقية06200098414مطيعه صقرفارس محمد عساف281001102872
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال55.7420076كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
2معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة
1

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
4محلل عينات علفية

الال59.1820127دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-10-01الالذقية06220027398جميلهسوار حسن بو فاضل281101102873
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائية7دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية9

الال60.7620160رياض أطفالتربيةإجازة1992-09-28دمشق06100023444سفيرهرانيه وفيق صقر281201102874
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال60.7620160محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01دمشق90010038400فلك الدباسوالء عبد قاعود281301102875
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
وزارة الصناعة166

معاون رئيس 

شعبة 

الموازنة 

والنفقات

7دارسمجلس الوزراء21
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إجازة1996-03-07حمص04010567326فائدهشيماء منذر القاسمي281401102876
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
الال66.6220190فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
297فيزيائي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

- فيزيائي 

فيزيائي 

شعاعي

وزارة الصناعة1068

معاون رئيس شعبة 

مواصفات المعايرة 

والتحقق و االختبار

19

32مرشد نفسيوزارة الصحة72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال62.2620210إرشاد نفسيتربيةإجازة1984-07-21حماه01030006815غاليه العباسهنادي حمدو السالمه281501102877
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
42مرشد تربوي

وزارة الكهرباء1071مدرسوزارة التربيةالال57.4820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-04دمشق14050019645تركيه الدبعيهبه حفيظ نجم281601102878
مساعد إداري 

أول
6

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

مجلس الوزراء28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.6420184المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-18طرطوس10160043132سعادطاهر فرج عاصي281701102879
مساعد إداري 

أول
25مصنف مراسالت إداريةمجلس الوزراء23

نعمال69.8720190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-05حمص04220014469وزينة شيحةرونيا جابر القاسم281801102880
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال76.5220210رياض أطفالتربيةإجازة1984-11-01دمشق06170001598صديقهكفاح ظريف ديب281901102881
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

4مساعد إداري أولوزارة الثقافة83دارسوزارة المالية37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال61.5520170حقوقحقوقإجازة1994-06-03الالذقية06020054061سناءمها بهجت نعمان282001102882

الال58.2020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-10-21دمشق10220032635غاده ابراهيمشذا مالك اسكاف282101102883
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة المالية218معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
1001معد دراساتوزارة اإلعالم95

الال82.1920210اقتصاداقتصادماجستير1995-02-16حماه05070039674جيهانآالء حسن كفا282201102884
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
252معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
208

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
239معاون رئيس شعبة

وزارة المالية10دارسوزارة الماليةالال62.3220211دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-06-25الالذقية06200035472نجاح خير بكعلي عدنان احمد282301102885
مساعد إداري 

أول
20محلل إداريوزارة المالية13

وزارة الدفاع14منظم بياناتوزارة الصحة8محلل إداريوزارة النقلالال72.2120180اقتصاداقتصادإجازة1996-08-27حماه05070039675جيهانوالء حسن كفا282401102886
رئيس شعبة الدراسات 

المساحية
43

وزارة الصناعة16محرروزارة الكهرباءالال69.8720080إعالمإعالمإجازة1983-01-12حلب02120213550نجاح مرعينسرين حسن خليل الخللو282501102887

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1002محرروزارة اإلعالم25

الال67.6220210رياض أطفالتربيةإجازة1998-01-23الالذقية06200112139فاطمه يحيىنور عصام احسان282601102888
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال55.7620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-11-02طرطوس10280011283نبيهه مهناميس مناف مهنا282701102889
وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

الال65.4220110تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1985-01-01الالذقية06010298646سميحهصبا حسن بركات282801102890
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

64مشرف نهاريوزارة الدفاع65مشرف ليليوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال64.4820186مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1984-01-20ريف دمشق03040006016لطيفهمحمد قاسم خطاب282901102891

26مرشد  اجتماعيوزارة الصحةالال64.2820040علم نفستربيةإجازة1978-07-27الالذقية06150053339رسميهروال عبد هللا حنوف283001102892
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

64مشرف نهاريوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال58.9320110علم نفستربيةإجازة1979-01-02دمشق06220018115سهام ناصرسجون مرشد ديب283101102893
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

الال62.7520159حقوقحقوقإجازة1988-01-06القنيطرة14040000033شيرين العطريطلعت كمال الشيخ283201102894
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

مساعد إداري 

أول
9دارسوزارة المالية9

إجازة1999-01-01ريف دمشق03190050528رشامرح فؤاد الحلبي283301102895

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال69.9820210هندسة إلكترونية
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
25محلل بياناتوزارة النقل27مبرمجوزارة النقل38مشرف شبكات

الال61.6820130علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-01-10دمشق04010577976هيامشذى انور الشريف283401102896
وزارة الخارجية 

والمغتربين
13معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
12

5مخبريوزارة الصحة3مخبريوزارة الصحةالال72.0720180بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-03-01إدلب07030135325مياسةريم محمد الزين283501102897
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

الال68.8520180علم نفستربيةإجازة1994-08-25طرطوس10160140288فردوس صالحزينه احمد ديب283601102898
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصحة283منسق شؤون الطالب

مرشد  

اجتماعي
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

الال60.1920200معلم صفتربيةإجازة1994-10-02درعا12010155721هناءياسمين بسام غزالن283701102899
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل291

الال65.8020150صيدلةصيدلةإجازة1991-05-25ريف دمشق03120033529فيروز راجحهبه نواف راجح283801102900
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

اإلستالم الفنية
25

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
308صيدلي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
23صيدالني

الال60.7520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01حماه05150050590هالهلينا حبيب قشوه283901102901
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
289منسق عالقات عامة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعية
1074مدرسوزارة التربية243

وزارة الصناعة16محرروزارة الكهرباءالال63.3620050إعالمإعالمإجازة1982-01-01حمص04120092719اسما خضررفاه احمد نحيلي284001102902

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة25

1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربيةالال67.4620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-03-08طرطوس10020022433ماجده عليغيداء سلمان محمد284101102903

إجازة1993-02-10الالذقية06120014345اسمهان فضهزهره علي سليمان284201102904
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاع1058مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال68.3820190فيزياء

إجازة1991-07-10دمشق06020080816غادةريم علي قادوس284301102905
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1050مدرسوزارة التربية1053مدرسوزارة التربية1054مدرسوزارة التربيةالال67.9720190كيمياء تطبيقية

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال63.0620220معلم صفتربيةإجازة1978-08-10دير الزور09130033051فطيم العليايمان خليف المغير284401102906

الال60.5820120رياض أطفالتربيةإجازة1979-08-10حماه05160017773نوالمها صالح حبيب284501102907
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الدفاع70دارسوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال58.8720124محاسبةاقتصادإجازة1986-01-02ريف دمشق03110043352نهاد معمراياد فايز حجلي284601102908
معاون رئيس شعبة 

الصرفيات
21

إجازة1990-02-23الالذقية06200046889وفيقهرزان رفيق العاموره284701102910
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
34فاحص فيزيائيوزارة الصناعة25متنبئ جويوزارة الدفاعالال69.7820140فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
297فيزيائي

الال58.7520120إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1985-01-29حماه05100043852بلثم جبوروعد سالم احمد284801102911
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
9محلل احصائيوزارة الكهرباء20محلل إحصائيوزارة الصحة285منظم قواعد بيانات

الال56.0820200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-01-03ريف دمشق03350013083نجمهاعتدال عزيز حنحون284901102912
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
41معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
39

1006دارس جودةوزارة السياحة1009مدقق وثائقوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال70.9920170إرشاد سياحيسياحةإجازة1991-01-01حمص04200022816صفيه موسىندى عبد الكريم القاسم285001102913

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال65.9420110تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1986-11-14دمشق06200027526ازدهارنسرين محمود درويش285101102914

الال64.8120160المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01ريف دمشق03280012272خديجه علوانرنا حسن فياض285201102915
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الصناعة284أمين مكتبة

مصنف 

مراسالت 

إدارية

وزارة الصناعة8
معاون رئيس شعبة 

المكتبة
16

إجازة1994-12-02ريف دمشق03210016477اميره سرورسالم بركات غريبه285301102916

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة الموارد المائية31مهندسوزارة الموارد المائيةالال70.9720210تحكم آلي
مهندس تنفيذ 

كهربائي
63

1002محرروزارة اإلعالم1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال62.7520109إعالمإعالمإجازة1985-04-30حماه05150105370ازدهارعلي امين سالم285401102917
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

478محلل اداريوزارة العدل83دارسوزارة المالية9دارسوزارة الماليةالال58.2220170دراسات قانونيةحقوقإجازة1976-10-06درعا12160063361نوال عباسغسان سمير الرعديه285501102918
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إجازة1995-07-17ريف دمشق03080022993آمنه البدويهال مأمون شاهين285601102919

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانة46مراقب للطيف التردديوزارة االتصاالت والتقانةالال71.5820200هندسة إلكترونية

الال65.5120220إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-04-25دمشق06110007219فاطمه محمودمها علي محمد285701102920
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة الدفاع230مبسط إجراءات

مساعد اداري 

اول
51

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

1047مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال57.5419980رياضياترياضيات<-العلومإجازة1972-01-01دمشق11040016059اكتمالثناء خالد عبد الواحد285801102921

85دارسوزارة المالية84دارسوزارة الماليةالال56.9720155حقوقحقوقإجازة1991-07-01الالذقية06090059863هندابراهيم محمود البري285901102922
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
18مبسط اجراءات

وزارة اإلعالمالال61.7220190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-30ريف دمشق03250091885مرح النقارمريم بسام السيد احمد286001102923
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

وزارة العدل9منشئ رئيسيوزارة اإلعالمالال61.7020180حقوقحقوقإجازة1995-04-29طرطوس10020010199فداء درغاممايا علي احمد286101102924
مساعد اداري 

أول
12مساعد إداري أولمجلس الوزراء481

1049مدرسوزارة التربية1048مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربيةالال77.1620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-17دمشق01020160103امالمازن احمد هدال286201102925

وزارة الموارد المائية7دارس قانونيوزارة التنمية اإلداريةالال57.7820200حقوقحقوقإجازة1994-11-15الالذقية06160020252سميره حسنبثينه محمد بدور286301102926
مساعد اداري 

أول
1

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
16مطور تنظيمي

87دارسوزارة المالية10دارسمجلس الوزراء66مراقبوزارة الماليةالال74.4920183محاسبةاقتصادإجازة1993-01-25دمشق10010155552امينهغدير سلمان العجوز286401102927

إجازة1996-01-14الالذقية06020075512يسره صقراليسار عيد محمد286501102928

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانة49مدقق لجودة الوثائقوزارة االتصاالت والتقانةالال73.5720200هندسة إلكترونية

9مساعد إداري أولوزارة الثقافة1021مدرسوزارة السياحة1004محرروزارة اإلعالمالال61.6320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-04الالذقية06020024834يسرهخلدون عيد محمد286601102929

الال74.7920200صيدلةصيدلةإجازة1997-09-09دمشق01010721727حنان الصميليأمل عدنان اللحام286701102930
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1067صيدلي مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
300صيدالني

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
308صيدلي

الال60.0820190دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-24دمشق01030068767عهدوالء محمد حسن الخطيب286801102931
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
وزارة الصناعة9

معاون رئيس 

شعبة
61

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
14رئيس شعبة إدارية

الال77.6820180رياض أطفالتربيةإجازة1975-01-22طرطوس10030001981زينب شرباغنوه حسين منصور286901102932
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

مجلس الوزراء17مترجممجلس الوزراءالال59.7720100ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-09-26حماه05110007507فاطمه عبد القادردانيه عبد الرزاق مواس287001102933
مساعد إداري 

أول
14

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1004محرروزارة اإلعالم67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال60.0020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-02-09ريف دمشق03130018608زهره الدويدياسراء امين البدوي287101102934

1045مدرسوزارة التربيةالال68.6720210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1993-10-23حمص04100010628وجيهه عسافجوليانا ناصر قمر287201102935
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
1002محلل بيانات

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1010مدرس

10مترجموزارة الكهرباء1070مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربيةنعمال61.4220080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-09دير الزور09070014941عيده العليعائشه فواز الحسين287301102936

الال66.6420107مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-01-25درعا12170025117روزه الحسنسليمان محمد بدر287401102937
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

العالقات المصرفية
وزارة المالية42

معاون رئيس 

شعبة
39معاون رئيس شعبةوزارة المالية24

وزارة السياحة1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال66.0220200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-09-08دمشق03130031703غيداء عبدالسالمأيه شريف حامد287501102938
دارس 

اقتصادي
8مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية1014

287601102939
امجد عبد العزيز زرقه 

زرقه
وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمنعمال64.6520140إعالمإعالمإجازة1989-08-23الالذقية06110016350وضحه علي

معد مواد 

إعالمية
57

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

الال70.6820200علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1989-01-16درعا12040019061نايفةمرام صبري محمود287701102940
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1062مدرسوزارة التربية1063فيزيائي قلب صنعي

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

وزارة الدفاع28مترجم لغة انكليزيةوزارة الدفاعالال75.7820160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-04دمشق90010201988بدرية المقنزعآالء عبد الرحمن نوفلي287801102941
مترجم لغة 

انكليزية
67مترجم لغاتوزارة الدفاع5

18مترجموزارة االتصاالت والتقانةالال57.3320170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-30ريف دمشق03110072955زهريهشفاء حسين العكله287901102942
وزارة الخارجية 

والمغتربين
14مساعد إداري أولمجلس الوزراء1مترجم

الال87.9320210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-11دمشق01030095107نهاد عوضحنين عبد الكريم المحمد288001102943
وزارة الخارجية 

والمغتربين
3مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1069مدرسوزارة التربية6مترجم

الال70.7420190علم نفستربيةإجازة1981-10-06حلب02020455594جهادرشا محمد صالح عمراية288101102944
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق شؤون 

الطالب
283

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1060مرشد نفسي

الال65.9120109مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-05-05السويداء13100011418نجاحايهم امين بو ترابي288201102945
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة اإلجازات
13

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
11

1000محلل بيولوجيوزارة الموارد المائيةالال69.3320200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1993-05-01درعا12180013938عائشهوالء عبد الغني كازه288301102946

الال57.5820190علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-07-06إدلب07210050850سميرة فتح هللامحمد عبد الباسط فتح هللا288401102947
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
256معاون رئيس شعبة

1002محرروزارة اإلعالمالال66.0020130إعالمإعالمإجازة1977-05-10إدلب07040052090هاجر بوشسمر حسن الخضر288501102948
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
15متابع اعالميوزارة الكهرباء290

وزارة الكهرباء67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال59.4220184لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-21دمشق01030359695ثناءمحمد سعدي تركماني288601102949
مساعد إداري 

أول
9مساعد إداري أولوزارة الثقافة7

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال69.0820130فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-10دمشق01020260796فاطمه التكريتيمحمد نذار المارديني288701102950
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الصناعةالال61.4520210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-21دمشق90010149261غادة مخلوطةاالء صالح النميري288801102952
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
وزارة اإلعالم15

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

57مترجموزارة الصناعة5

الال60.9920130رياض أطفالتربيةإجازة1989-09-20دير الزور09010014473قنال الحدونورا نوري العلي االسعد288901102953
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال74.1620140رياض أطفالتربيةإجازة1980-06-17الالذقية10220012588سعده احمدمريم محمد قيدبان289001102954
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

مجلس الوزراء22مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال61.8920155المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-20دمشق10160059644بختعلي غسان سليمان289101102955
مساعد إداري 

أول
2معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة23

الال75.0020210محاسبةاقتصادإجازة1999-08-25الالذقية06120010057نبيهة ديبحال عادل صبوح289201102956
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

رئيس شعبة الحسابات 

واإليرادات
2دارسوزارة المالية166

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
42معاون رئيس شعبة

وزارة االتصاالت والتقانة14محلل بياناتوزارة الثقافةنعمال61.2820130إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-01-31إدلب06040007333تماضر حلوموجود نعمان حلوم289301102957
معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل79

الال59.5220200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-15طرطوس10250001950فايزه عبد الكريملما سمير عيسى289401102958
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
242معاون رئيس شعبة

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال67.8020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-22الالذقية06100004460عبير عيسىاريج محمد ميهوب289501102959
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال68.8220180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-09-17دمشق10090062282يسرى درويشبتول بسيم محمد289601102960

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال61.0820090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-02-02طرطوس10110032772تركيه حيدرامتثال شفيق اسطنبولي289701102961
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

1001دارس ماليوزارة السياحة102مبسط اجراءاتوزارة الماليةالال72.8820143إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-31الالذقية06200012294ناريمانمحمد علي حسن289801102962
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
10مبسط إجراءات

الال71.9320200محاسبةاقتصادإجازة1997-09-20الالذقية06100041486غادةمرام عبد هللا حسن289901102963
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
10محلل إداريوزارة الموارد المائية8دارسوزارة المالية8معاون رئيس شعبة
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

1048مدرسوزارة التربية1049مدرسوزارة التربية1047مدرسوزارة التربيةالال75.7920170رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-04-16ريف دمشق03110015630فتحيه قسطالنيلميس محمد قربي290001102964

الال63.6920210تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1994-04-17طرطوس10010088476فاطمه حمدانهال محمد علوش290101102965
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة النقل291مساعد إداري أول

مشرف 

شؤون تعليمية
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع26

1078معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال63.7120220معلم صفتربيةإجازة1996-09-10دمشق05030038624فوزيهفاطمه محمود االحمد290201102966

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال65.5320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07150023930هنادي غزالمرام خالد احمد290301102967
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

وزارة االتصاالت والتقانة478محلل اداريوزارة العدلالال67.6420160حقوقحقوقإجازة1991-08-01دير الزور09050050875ناجية الموسىهبا محمد الموسى290401102968
معاون رئيس 

شعبة
52معاون رئيس شعبةوزارة المالية37

الال65.9320080علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-01الالذقية06110036378جمانهلما كاسر عاصي290501102969
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

وزارة الثقافة26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال60.4520170المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-01ريف دمشق03230007364مريم غازيماجدا منصور منصور290601102971
معاون رئيس 

شعبة
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية1

وزارة الدفاع16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال62.2520145لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01حماه05020068866اديبهمحمد ابراهيم سليمان290701102972
مدرس لغة 

فارسية
33

1012دارس قانونيمصرف سورية المركزي10دارسوزارة الماليةالال59.6820210دراسات قانونيةحقوقإجازة1982-09-20دمشق01020068370هناءعبد الرحمن حسن شومان290801102973
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة الثقافة14مصنف مراسالت اداريةوزارة الماليةالال79.0120210المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-08طرطوس10120006772نعيمه مسعودرابعه علي شربه290901102974
معاون رئيس 

شعبة
وزارة الصناعة1

مساعد إداري أول 

للمراسالت اإلدارية
27

16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال73.0520110لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-26حماه05150007051نواظر عثماننرمين محمد خليل291001102975

1071مدرسوزارة التربيةالال58.0720100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-09-06حماه05160004940نسب الشيخخلود كامل محمود291101102976
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15مترجموزارة الثقافة5مترجم

1049مدرسوزارة التربيةالال72.0120220رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-09-01دمشق10180010224فاطمهأنغام باسل سليمان291201102977

مصرف سورية المركزي1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال69.2420185محاسبةاقتصادإجازة1988-09-10طرطوس10090018265امينةايهاب جميل ايوب291301102978
دارس 

اقتصادي
1001دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1008

إجازة1992-03-08طرطوس10010091538فلاير حسونمرح صالح حسون291401102979
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال65.5320190كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1054مدرسوزارة التربية35محلل كيميائيوزارة الصناعة1معاون رئيس شعبة

70طبيب اسنانوزارة الدفاع62طبيب اسنانوزارة الدفاعالنعم60.5420140طب أسنانطب أسنانإجازة1979-09-30دمشق06200010357نهادفاتن عادل الحكيم291501102980

الال73.1720190مخبرعلوم صحيةإجازة1997-04-25حماه05170044877عائده احمدرنيم نعيم حماده291601102981
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1072مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
304مخبري

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1064فيزيائي

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال59.4820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-31الالذقية06100024162داللليليان حسن عياشي291701102982
مساعد إداري 

أول
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

وزارة االتصاالت والتقانة9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.6920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-22دمشق06010076905سميحه قازانانعام محمد قاسم291801102983
مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة67

64مشرف نهاريوزارة الدفاع26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال63.6020100رياض أطفالتربيةإجازة1973-11-04ريف دمشق03180035553حسنفاطمه ابراهيم عز الدين291901102984
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

إجازة1997-01-30الحسكة11060027512عزيزه الفتولخمائل فيصل الحلوان292001102985
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
1054مدرسوزارة التربية1052مدرسوزارة التربية1050مدرسوزارة التربيةالال70.0020210كيمياء عامة

الال77.8620180إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-09-17ريف دمشق03140032130بثينه ناصر الدينلمى عبد الرزاق مصلح292101102986
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
32محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة23مبسط إجراءاتوزارة االتصاالت والتقانة3مبسط إجراءات

1074مدرسوزارة التربية31محرروزارة اإلعالمالال59.0420090لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-15الالذقية06200028947وفيقه صقرعبير عدنان علي292201102987
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
217معاون رئيس شعبة

1074مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال56.7820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-30دمشق06010150782ملكهتيماء يوسف حبيب292301102988

الال68.7320170رياض أطفالتربيةإجازة1990-10-11حماه05190007156هدى صالحلمى عبد اللطيف يوسف292401102989
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال60.2120210معلم صفتربيةإجازة1987-04-10حلب02210005267زهرة خميسفاطمة سليمان سليمان292501102990
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1061مدرس

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال64.1620144تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-11حمص04140039364وعدعلي حبيب عطية292601102991
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة اإلعالمالال61.2020120ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-28دمشق09120003165ناجيهاحمد غسان الدكاك292701102992
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
وزارة الصناعة5

معاون رئيس 

شعبة الترجمة
57مترجموزارة الصناعة15

1075معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال60.8420200معلم صفتربيةإجازة1996-01-15ريف دمشق03320060203شهيره حوريهشذا فواز حوريه292801102993
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال63.7120165صحافة ونشرإعالمإجازة1990-09-10طرطوس10260025750فرات عبد هللالؤي محمد حسامو292901102994

الال68.1220200محاسبةاقتصادإجازة1994-03-14الرقة11010062400فاطمه المخلفزينب حامد المخلف293001102995
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
وزارة المالية42معاون رئيس شعبة

معاون رئيس 

شعبة
72دارسوزارة المالية27

الال70.7220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-30طرطوس01010681996امل الواسطيرغد محمد بشير الخياط293101102996
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
215معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
217

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
241معاون رئيس شعبة

1049مدرسوزارة التربية1046مدرسوزارة التربية1045مدرسوزارة التربيةالال68.7620180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01ريف دمشق03340016614ايمان سالخوعال عبد السالم الجزار293201102997

الال62.8320210ترجمة<-لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-10حماه05140025427أميره قصيبيوصال موسى عديره293301102998
وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية1001معد دراساتوزارة اإلعالم8مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال58.0420100إعالمإعالمإجازة1983-05-30حماه05050032995وليده اسماعيلسنا حسن القطريب293401102999
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

1004محرروزارة اإلعالمالال57.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-28الالذقية06100036768سهامملك حكمت سلمان293501103000

الال75.4420200بساتينهندسة زراعيةإجازة1995-03-17الالذقية06160011743كوكبربا سجيع اسكندر293601103001
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
33فني تخطيط استثماري

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني تخطيط 

ومتابعة
36

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي

فني استصالح وإدارة 

آليات
35

الال66.9720219لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-07الالذقية05140019686سهيله عليغيد عياض قصيبي293701103002
وزارة الخارجية 

والمغتربين
6مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1000معد دراساتوزارة اإلعالم3مترجم

مصرف سورية المركزي1006دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.0220180مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-08-16دمشق13010148000هيامهديل موسى البشاره293801103003
دارس 

اقتصادي
1011دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1005

وزارة الكهرباء9مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.7020109لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-02إدلب07240150356صلوح عربأحمد خالد شيخ محمد293901103004
مساعد إداري 

أول
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة7

الال73.3820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-03-22القنيطرة14040051319هناء خلوفهبه احمد شاهين294001103005
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
17مطور تنظيميوزارة المالية16محلل إداريوزارة المالية10مبسط إجراءات

1074مدرسوزارة التربيةالال59.6020180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-30الالذقية01010191197روال زعرورهبه ناظم زينو294101103006
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
217

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمنعمال69.0720200إعالمإعالمإجازة1966-07-14دمشق06010100773مها عباسحسام عبد الرحمن حمدان294201103007
معد مواد 

إعالمية
1000صحفيوزارة الصناعة57

الال62.3520100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-13دمشق06090001242هاله هاللنسرين علي علي294301103008
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء9مترجم

31محرروزارة اإلعالمنعمال57.7320140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01الالذقية06090013707منيرهورود شوكت ياسمين294401103009
وزارة الخارجية 

والمغتربين
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة1مترجم

اقتصادإجازة1996-02-15دمشق07190009381سهيله جلوناريمان أحمد سجيع294501103010
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
69دارسوزارة المالية42محلل إداريوزارة النقل79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانةالال64.5720210

الال61.3620200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01حماه05010478856سميره الكيبيرودين فيصل السايس294601103011
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41
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12محرر رئيسيوزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال66.0420170صحافة ونشرإعالمإجازة1991-01-04دمشق01010337937اعتدالنسرين عبد الكريم الحمود294701103012

الال75.9720160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-22حماه05010478659سميره  الكيبيملك فيصل السايس294801103013
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

مجلس الوزراء10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال63.0120110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-10-08دمشق01040245716نهالرنا أحمد العقاد294901103014
مساعد إداري 

أول
1074مدرسوزارة التربية14

الال55.3220030لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةدبلوم1975-01-01ريف دمشق03230016430هيثمه رحيمسماح عبد الرزاق الزعيم295001103015
وزارة الخارجية 

والمغتربين
2مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
242

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

67مراقبوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال73.2820210محاسبةاقتصادإجازة1997-04-16طرطوس10020023715لينا سقورعلي ابراهيم حسن295101103017

وزارة اإلعالم11دارسمجلس الوزراءالال57.5620062حقوقحقوقإجازة1983-05-20حماه05100038663نوفه صافيموفق محمد ابو كحله295201103018

معاون رئيس 

شعبة 

االستشارات 

والقضايا

84دارسوزارة المالية3

إجازة1999-01-09دمشق01010602343سمر باشتينرنيم محمد عيد غداره295301103019

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

49مدقق لجودة الوثائقوزارة االتصاالت والتقانة48محلل أنظمةوزارة االتصاالت والتقانة46مراقب للطيف التردديوزارة االتصاالت والتقانةالال77.5320220هندسة إلكترونية

وزارة الصناعةالال61.0720190ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-04-30ريف دمشق03250079924امنه قرقوراسناء محمد الواوي295401103020
معاون رئيس شعبة 

الترجمة
وزارة اإلعالم15

معاون رئيس 

شعبة 

النصوص 

والمسلسالت

57مترجموزارة الصناعة5

84دارسوزارة الماليةالال67.8920200حقوقحقوقإجازة1997-09-11دمشق10150012769وفيقه فضهنغم رايق عادلي295501103021
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

71مطور تنظيميوزارة االتصاالت والتقانة9

الال55.0920020لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-05-28دمشق13080003596نجال الشاميفيحاء ضامن الداهوك295601103022
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
14

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

الال58.1820210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-24الالذقية06100025280رضوهزينب عبد العزيز سعود295701103023
وزارة الخارجية 

والمغتربين
94معاون رئيس شعبةوزارة المالية15مترجموزارة الثقافة1مترجم

68مراقبوزارة الماليةالال56.8820190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20دمشق05150103693غزوهريم مالك محمود295801103024
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
1073مدرسوزارة التربية46مترجم

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1000صحفيوزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال65.1720123إعالمإعالمإجازة1988-05-01حمص04020032133مهى عباسكنان خليل اليوسف295901103025

3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالم67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالنعم64.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-20ريف دمشق03040004227عائشه سكافتغريد احمد كسر296001103026

إجازة1997-02-21دمشق14050044281نصره السريعبراء محمد فاعوري296101103027

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

40مدرسوزارة الصناعةالال72.1920200تصميم وإنتاج
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

دراسات 

وتصميم 

الميكانيكي

52

72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعنعمال66.6720190مناهج وطرائق تدريستربيةإجازة1997-01-02حماه05100059405اميرهميس ساير حميشه296201103029
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
291

1064مدرسوزارة التربيةالال74.5720210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-11-01الالذقية06200046891وفيقهسماح رفيق العاموره296301103030
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

صنعي
1063مدرسوزارة التربية1063

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال61.6020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-10حماه05010148295قمرربى محمد كمال صليعي296401103031
معاون رئيس 

شعبة
3

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
7مدقق لغوي

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال67.7720060تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1983-10-30حمص04010034529محاسنهبه حسن سليمان296501103032
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

الال57.4320030تربيةتربيةإجازة1976-07-01حماه05100023233منى سليمانرويده داوود سيف296601103033
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقل64مشرف نهاريوزارة الدفاع291مساعد إداري أول

1072مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربيةالال60.9120201لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دمشق07030021471سلمىمسلم محمد زين296701103034

73مشرفة ليليةوزارة الدفاع72مشرفة نهاريةوزارة الدفاعالال62.1520140تخطيط وإدارة تربويةتربيةإجازة1990-02-20الالذقية06200060539سورياعال محمد حويجي296801103035
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
291مساعد إداري أول

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال63.5620200حقوقحقوقإجازة1995-06-12الالذقية06110034303صديقهحيدره عبد الحليم ناصر296901103036
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

90دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال61.8220117إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-10-03حماه05100063648نديمه محفوضسامر وفيق سمندر297001103037
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
8مراقب

الال59.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-06-26دمشق01010438466ناديهمروه محمد فؤاد هاشم297101103038
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الكهرباء7مدقق لغوي

مساعد إداري 

أول
3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة7

وزارة الصناعة1002محرروزارة اإلعالمالال62.4020110إعالمإعالمإجازة1983-08-29الالذقية06160013743نجاحفاتن عبد الكريم سليمان297201103040

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة25

26مشرف شؤون تعليميةوزارة النقلالال62.3720060علم نفستربيةإجازة1983-01-02دمشق01010080111لينانورا هيسم االرناؤط297301103041

1070مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال67.3420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-05دمشق10160112687نبيههرغد شفيق يوسف297401103042

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال57.3920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-26حماه05140018453سفيره حسنههناء يونس حسنه297501103043
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3

22محلل إدار يوزارة الماليةالال68.2820080محاسبةاقتصادإجازة1985-05-04إدلب07190029315تركية اسماعيلمهند يوسف يوسف297601103044
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة التدقيق
وزارة الصناعة26

معاون رئيس شعبة 

الموازنة والنفقات
21

ريما صالح الحسين297701103045
زهره االحمد 

المصري
الال63.9720160علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01الرقة11010212129

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال68.5420110رياض أطفالتربيةإجازة1984-07-03دمشق01040130508نجاحباسم عادي االطرش297801103046
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
64مشرف نهاريوزارة الدفاع7مشرف دار الحضانة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال64.2620180معلم صفتربيةإجازة1997-07-01درعا12160140807سهامسالم مناف فالح297901103047

وزارة الثقافة7مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال60.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06010373880صباح بدرلودا نزار زوان298001103048
معاون رئيس 

شعبة
1004محرروزارة اإلعالم3

وزارة اإلعالمالال62.5720062حقوقحقوقإجازة1980-03-02الالذقية06100060930سهامبسام يونس حبيب298101103049
معاون رئيس شعبة 

االستشارات والقضايا
وزارة االتصاالت والتقانة3

معاون رئيس 

شعبة
4مساعد إداري أولوزارة الثقافة37

1075معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال79.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-10-15ريف دمشق03330055315جميله حسيناالء عصام عامود298201103050

إجازة1996-08-25طرطوس10090105952جمينا شاميهريم ابراهيم صيوح298301103051

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

وزارة االتصاالت والتقانة47معد للتراخيصوزارة االتصاالت والتقانةالال73.0320200هندسة إلكترونية
مدقق لجودة 

الوثائق
33مهندسوزارة النقل49

24محلل إداريوزارة االتصاالت والتقانة11مدقق بياناتوزارة الصحة10دارس قانونيوزارة الصحةالال57.5720040حقوقحقوقإجازة1978-07-20دمشق90010158003تمام عباسمنى احمد حميدة298401103052

298501103053
عبير محمد عبد الباقي 

الدركزنلي
الال61.2720180حقوقحقوقإجازة1995-10-20دمشق01010004202فريده العابد

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة القضايا
37مساعد إداري أولوزارة اإلعالم46

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال74.3820180معلم صفتربيةإجازة1996-06-01درعا12160140847سهامسوار مناف فالح298601103054

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال68.1920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-22الالذقية06090047243سمرفاطمه اسعد اسعد298701103055
معاون رئيس 

شعبة
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء3
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الال66.9420200التمريضالتمريضإجازة1996-05-01طرطوس10090104374سماهر محمدنور جهاد صيوح298801103056
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1066ممرض

1079معلم صفوزارة التربية1078معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال63.6220210معلم صفتربيةإجازة1997-05-18درعا12120033201حمده الزعبيعال محمد الزعبي298901103057

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال69.3420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-14حماه05010160739مديحة الدخيلمرح توفيق الباكير299001103058

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال58.4819990صحافة ونشرإعالمإجازة1972-02-29الالذقية06090142727منيرهسامي محمد موسى299101103059

1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال62.5020003صحافة ونشرإعالمإجازة1976-01-16الالذقية06220034644وفيقهريكال حسن جديد299201103060

إجازة1993-10-08طرطوس10270005764عزيزهرضوان عبد الرزاق شهال299301103061
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
25متنبئ جويوزارة الدفاعالال70.0620201فيزياء

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1056مدرسوزارة التربية41مدرس

299401103062
باسمه محمدمختار 

الموازيني
1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال70.0620210محاسبةاقتصادإجازة1980-10-28ريف دمشق03360010316نهله حمد

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة الصرف
91معاون رئيس شعبةوزارة المالية8

17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباءالال65.7020143علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-10-11حماه05120039531منيره علييونس صالح ساعود299501103063
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
30مشرف تنسيقوزارة النقل17

اقتصادإجازة1982-09-25طرطوس10220004157نعيمه سليمانحمزه حسن رحال299601103064
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
79معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة69دارسوزارة المالية89دارسوزارة الماليةالال63.5820178

65مراقبوزارة المالية64مراقبوزارة الماليةالال72.3220210حقوقحقوقإجازة1996-11-19دمشق06210012996حبوب صالحمحمود فيصل سلوم299701103065
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
49معاون رئيس شعبة

1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربيةالال72.6820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-09إدلب07240026390حنان حاج صالحنغم محمد فائز حاج صالح299801103066

478محلل اداريوزارة العدل12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.2220210حقوقحقوقإجازة2000-01-29القنيطرة14060007894نبيله حموانوار محمود حسين299901103067
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
50رئيس الشعبة القانونية

الال74.0020200مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-03-06حماه04130056932رغيدهمرح علي اسماعيل300001103068
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

الكفاالت المصرفية
وزارة االتصاالت والتقانة11

معاون رئيس 

شعبة
112معاون رئيس قسموزارة المالية80

الال81.5220130محاسبةاقتصادإجازة1991-08-22دمشق01010016614لينهلبنى مازن األبيض300101103069
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
208معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
252

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
239معاون رئيس شعبة

الال67.9120110محاسبةاقتصادإجازة1983-03-09إدلب07010129369هيفاءجمانة أحمد المحمد الطه300201103070
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف االداري
34

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة الصرف 

التجاري

35
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

االحصاء والتأهيل
36

11دارسمجلس الوزراءالال62.1520160حقوقحقوقإجازة1989-09-24حماه05110007508فاطمه عبد القادرمحمود عبدالرزاق مواس300301103071
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

إدارية
478محلل اداريوزارة العدل14

70طبيب اسنانوزارة الدفاع62طبيب اسنانوزارة الدفاعالال70.3020180طب أسنانطب أسنانإجازة1995-06-22ريف دمشق03140027389منا الحالقرؤى احمد ناصر الدين300401103072

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال58.6720150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-01-23دمشق01010727571سميرةازدهار محمد خضور300501103073
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

وزارة الكهرباء1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال58.8820200المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-23ريف دمشق03140007132فاطمة ابراهيموفاء يوسف عليان300601103074

مصنف 

المرسالت 

اإلدارية

483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدل8

1001معد دراساتوزارة اإلعالمالال65.2520160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-15الالذقية06200029010سلمىيارا عبدالكريم يوسف300701103075
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
218معاون رئيس شعبة

32مرشد نفسيوزارة الصحةالال71.7220100إرشاد نفسيتربيةإجازة1987-10-06إدلب07160002768فطوم سليمانسونار أحمد سليمان300801103076
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
42مرشد تربوي

300901103077
محمد ياسر فواز 

الدركزنلي
16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال62.7120030شريعةشريعةإجازة1980-02-19دمشق01010315737رمزيه شبلي

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة الثقافة12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال54.6020153حقوقحقوقإجازة1972-01-27دمشق01020062060زينبعمار سعيد سعيد301001103078
مساعد إداري 

أول
4

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
9مراقب

95معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال57.7920210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-01حماه05140009070سيرا خليلعدويه فايز سعيد301101103079
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
39مساعد إداري أولوزارة النقل218

نعمال63.5420126علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-08-25حمص04140009951مديحهمحمد عيسى عيسى301201103080
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال71.0920210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01طرطوس10240010643منى دغمهمرح نبيل حسن301301103081

وزارة اإلعالمالال58.8220150ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01ريف دمشق03190007535نور قدوررشا حسان قدور301401103082
معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
57مترجموزارة الصناعة5

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

الال62.9720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-02الالذقية06110048873زينب محسنأنس عبد الحميد الهوشي301501103083
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
244

وزارة الخارجية 

والمغتربين
8مترجم

الال73.7020110علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-06-14طرطوس10220014716فضة مرعيفادية محمد مرعي301601103084
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

الال66.6720086حقوقحقوقإجازة1983-10-02دمشق05140012194ارتسامميثم عنان اسماعيل301701103085
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
12مراقب

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
99معاون رئيس شعبةوزارة المالية9مراقب

وزارة االتصاالت والتقانة69دارسوزارة الماليةالال70.6220174تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1993-01-10حمص04040010743فائزهمحمد منير ضاحي301801103086
معاون رئيس 

شعبة
42محلل إداريوزارة النقل80

مجلس الوزراء1070مدرسوزارة التربيةالال56.5020040لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-12دمشق01020329564هاللاالء فواز كردي301901103087
مساعد إداري 

أول
16

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

الال69.9220210رياض أطفالتربيةإجازة1992-04-26ريف دمشق12120023678سعيدههاجر محمد نديم العدوي302001103088
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال60.4620030إعالمإعالمإجازة1979-01-01طرطوس10140011347فريده عليشاديا احمد سعود302101103089
محرر مواد 

إعالمية
1000

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال59.3120110إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1984-03-20حمص06220016901امل جعفرنبال شوكت جزعه302201103090
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منظم قواعد 

بيانات
27مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة285

وزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالنعم72.3620180محاسبةاقتصادإجازة1993-06-03طرطوس10160060538جميله غانميازد نديم غانم302301103091
معاون رئيس 

قسم
74دارسوزارة المالية104

481مساعد اداري أولوزارة العدل9دارسوزارة المالية84دارسوزارة الماليةالال60.6620115دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-09-01طرطوس10270022042مريم علوشسراج محمد حمود302401103092

الال63.6120150علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-06الالذقية06220036878نهلهفتاة علي محفوض302501103093
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41

مجلس الوزراء31محرروزارة اإلعالمالال57.8520210ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-01حمص04010082249حفيظهنور محمد المحمد302601103094
مساعد إداري 

أول
14

وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة العدل1مساعد اداري أولوزارة الموارد المائيةالال57.9820159حقوقحقوقإجازة1983-06-13دمشق05190011384عزيزه اسماعيلسومر محمد اسماعيل302701103095
مساعد اداري 

أول
11دارسمجلس الوزراء481

1004دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال76.4920100علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1988-09-17دمشق02020026806دالللبنى محمد مصطفى جزار302801103096
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
15محلل اداري

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
17مطور انظمة معلومات

الال61.0420154حقوقحقوقإجازة1988-01-25دمشق04140009518امالمهند عبد الكريم بالل302901103097
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة التربية11باحث

معاون رئيس 

شعبة
30دارس قانونيوزارة التنمية اإلدارية6

وزارة الثقافة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال62.3720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-09-26ريف دمشق03260013696خلود ديبنور عماد عباس303001103098
مساعد إداري 

أول
1004محرروزارة اإلعالم9

1073مدرسوزارة التربية1072مدرسوزارة التربية10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال60.7720154لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دمشق06020076200بانينور غسان عبيد303101103099

إجازة1990-09-20ريف دمشق03200043968نائله عسافمارسيل الياس الخولي303201103100
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1057مدرسوزارة التربية1056مدرسوزارة التربية1055مدرسوزارة التربيةالال68.4420210فيزياء

1072مدرسوزارة التربية30مشرف تنسيقوزارة النقل10مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال58.1620146لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-10دمشق05050011395نسيبةعالء احمد ديب303301103101
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303401103102
ساره عبد الرحمن 

الكريدي
29كيميائيوزارة الصحةالال69.9220210علم األحياء الدقيقةعلم أحياء<-العلومإجازة1997-01-02القنيطرة14030057005دالل كرمول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

فيزيائي قلب 

صنعي
1063

5دارس قانونيوزارة األوقاف2محلل إداريوزارة األوقاف4مطور تنظيميوزارة األوقافالال54.0620071حقوقحقوقإجازة1978-09-26دمشق09010104218غادهمجد خضر اليوسف303501103103

1002محرروزارة اإلعالم10مندوب رئيسيوزارة اإلعالم12محرر رئيسيوزارة اإلعالمالال74.9320164صحافة ونشرإعالمإجازة1995-01-01حمص04050026475سحرمحمد علي السليمان303601103104

الال78.8020190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010077790الهام السعوداسراء هشام الركاض303701103105
وزارة الخارجية 

والمغتربين
17مترجممجلس الوزراء1مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

98معاون رئيس شعبةوزارة المالية5دارسوزارة المالية66مراقبوزارة الماليةالال64.5820193محاسبةاقتصادإجازة1994-01-25القنيطرة14040053692منالمحمد هشام الحسين303801103106

1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال60.5620180معلم صفتربيةإجازة1994-02-08حماه05210044575عائشه الحروشرقيه فجر الحروش303901103107
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1061مدرس

الال68.4220180اقتصاد زراعيهندسة زراعيةإجازة1994-01-03ريف دمشق03150003192فاطمة دربمحمد محمد هيثم الدنف304001103108
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
26مهندس زراعي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

مهندس 

زراعي
27

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
28مهندس زراعي

1009مدقق وثائقوزارة السياحة1006دارس جودةوزارة السياحة1002مراقب جودةوزارة السياحةالال73.9420180سياحةسياحةإجازة1993-11-15القنيطرة14040010548نجوى الشماليلجين نصر الحايك304101103109

الال74.6920120إحصاء رياضيرياضيات<-العلومإجازة1988-05-23الحسكة08100022248عطيه فارسياسمين بدر الدين كفته304201103110
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة285منظم قواعد بيانات

مساعد إداري 

أول
12مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية27

10مترجموزارة الكهرباءالال63.7820160لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الحسكة08100025270عطيه فارسنور بدر الدين كفته304301103111
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
68مراقبوزارة المالية5مترجم

الال79.31201910قسم العالقات الدوليةعلوم سياسيةإجازة1984-02-01الالذقية06200007687غاده محمدتمام اكرم عدره304401103112
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
1003محرروزارة اإلعالم13

الال55.0020160علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-10-20الالذقية06120019640تمامنورا عدنان يوسف304501103113
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

74دارسوزارة الماليةالال68.6020190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-31دمشق01010143313باسمهرهف عدنان ابو هايله304601103114
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس 

شعبة تكاليف 

وتسعير 

المواد الطبية 

والصيدالنية

16
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
19رئيس شعبة التدقيق

الال66.6220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10حماه05100039381غادا احمدهبه فيصل الصوص304701103115
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1077مدرسوزارة التربية1079معلم صفوزارة التربية1061مدرس

487معاون رئيس كتابوزارة العدل478محلل اداريوزارة العدل481مساعد اداري أولوزارة العدلالال61.4820140حقوقحقوقإجازة1984-01-04دمشق01010587382ريمهباسل رياض الخوري304801103116

1077مدرسوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال67.3220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20القنيطرة14050002617سلطانة العايشاسماء محمد مفلح304901103117

وزارة اإلعالم14محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال59.7220190محاسبةاقتصادإجازة1985-01-08الالذقية06110067581التزاملما محمد محمود305001103118
معاون رئيس 

شعبة العقود
4

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
24باحث

وزارة الموارد المائية24مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.4420150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-10القنيطرة14010007218شيخه جويدراما محمد مطلق305101103119

مصنف 

مراسالت 

ادارية

1معاون رئيس شعبةوزارة الثقافة6

وزارة الثقافة67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانةالال63.4020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-01ريف دمشق03110029133هيام حمودهساري محمد عرفه حموده305201103120
مساعد إداري 

أول
7مساعد إداري أولوزارة الكهرباء9

17مطور تنظيميوزارة المالية69دارسوزارة الماليةالال63.6020222إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-17حماه05190021123جميلهعلي محفوض علي305301103121
وزارة النفط والثروة 

المعدنية
9مطور تنظيمي

الال69.3720130رياض أطفالتربيةإجازة1981-07-01ريف دمشق03010091196منيره الحاج عليانتصار علي الحاج علي305401103122
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

الال71.2120213علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1990-11-18الالذقية06230002433رضيه بدرسامي حامد بدر305501103123
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
3مخبريوزارة الصحة29كيميائيوزارة الصحة1063فيزيائي قلب صنعي

الال61.8320200حقوقحقوقإجازة1996-01-01حلب02390168652فاطمةيازي محمد المصطفى305601103124
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
11دارسمجلس الوزراء5داعم إداري

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
14رئيس شعبة إدارية

الال61.7520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-14دمشق04130033784ثريا منصورجيزال ايمن حبابه305701103125
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق عالقات 

عامة
289

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
243معاون رئيس شعية

الال62.5420210معلم صفتربيةإجازة1993-03-08دمشق09080088752استواءهديل صلوح االحمد305801103126
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
1075معلم صفوزارة التربية72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291مساعد إداري أول

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة10مترجموزارة الكهرباءالال58.4120140لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-09-01ريف دمشق03130009523سلمى أتمتناهده منير أتمت305901103127
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

306001103128
محمد شجاع نبيل 

البندقجي
وزارة المالية9دارسمجلس الوزراءالال62.4520130محاسبةاقتصادإجازة1985-01-26دمشق01040268523هنا

معاون رئيس 

شعبة
29

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
267معاون رئيس شعبة

إجازة1995-05-10حماه05010182544نافلهرشا سمير اليونس306101103129

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

ميكانيكية

الال70.9920210ميكاترونيك
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
238مهندس

15متابع اعالميوزارة الكهرباء1002محرروزارة اإلعالمالال70.3020190إعالمإعالمإجازة1997-01-01حماه05140013030نشيده مهناديانا عامر رسوق306201103130
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
290منسق فعاليات وانشطة

17مترجممجلس الوزراء68مراقبوزارة الماليةالال52.3219940لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1964-06-04دمشق05010104600عطيهمها محمود جريده306301103131
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

1074مدرسوزارة التربية1073مدرسوزارة التربية1071مدرسوزارة التربيةالال58.4320150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-08طرطوس10010063326خولةروان حسن كوسا306401103132

مجلس الوزراء18مترجموزارة االتصاالت والتقانةالال59.0020220لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-18دمشق06090154651نظيرهضحى مفيد حامد306501103133
مساعد إداري 

أول
17مترجممجلس الوزراء15

الال61.7120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20ريف دمشق03100019348نهال بالوشبتول محمد غزال306601103134
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1021مدرسوزارة السياحة1001مدرس

1021مدرسوزارة السياحةالال57.4620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-15القنيطرة14050042702ناجيه الحسيناحمد محمد العمر306701103135
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة1001مدرس

32محرروزارة اإلعالمالال55.0120070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-09-25دمشق06010256464مفيدهكندا نور الدين خدام306801103136
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
5مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

وزارة التنمية اإلدارية3مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلداريةالال82.4920174إدارة أعمالاقتصادماجستير1987-07-03الالذقية06010018482سوسن شيبانتيم علي عفيفه306901103137
مطّور تنظيمي 

ثان
5مطّور تنظيمي ثانوزارة التنمية اإلدارية4

17مترجممجلس الوزراءالال59.2820080لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-02دمشق01040070761هيامرغد محمد غسان االسمر307001103138
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
7مترجم

الال70.3220150علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1994-01-20دمشق01040398821ايمان الشيخ عليحنان حسين العليوي307101103139
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
286مساعد اداري أول

57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال67.7720060إعالمإعالمإجازة1979-03-25دمشق11010018348فدوهعفاف عدنان خليل بك307201103140
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

منسق فعاليات 

وانشطة
1002محرروزارة اإلعالم290

وزارة الثقافة1004محرروزارة اإلعالمالال58.9420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دمشق01040164187ثناءغاليه محمود الكردي307301103141
معاون رئيس 

شعبة
67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة3

307401103142
عبدالكريم عبد الفتاح 

بسوت
12دارسوزارة المالية11دارسوزارة المالية10دارسوزارة الماليةالال59.4720130دراسات قانونيةحقوقإجازة1978-03-18حلب02040274872سهام دالل

1مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال76.9720113إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-04-27حماه05010106784فاطمهعدنان ابراهيم محمد307501103143
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
2مطور تنظيمي

1073مدرسوزارة التربية1070مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربيةالال59.4520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-01طرطوس10090091634شفيقة زودوسام محمد عبود307601103145

الال71.9020050تخطيط وإدارة تربويةتربيةماجستير1981-04-22حماه05190015956رويده حمدانروزين فهيم الحموي307701103146
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
72مشرفة نهاريةوزارة الدفاع291

وزارة العدل478محلل اداريوزارة العدلالال56.6820160حقوقحقوقإجازة1981-12-22الالذقية06110033591رمزهعمار محي الدين محمد307801103147
مساعد اداري 

أول
482مساعد اداري أولوزارة العدل481
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2مساعد إداري أولمجلس الوزراء5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراءالال57.5619990اقتصاداقتصادماجستير1972-01-26حماه05120039386تمره عدالبشار خليل سليمان307901103148

1075معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1077مدرسوزارة التربيةالال63.7220180معلم صفتربيةإجازة1992-02-24القنيطرة14010015969فضه ثلجيخلود جمعه فارس308001103149

وزارة العدل23مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال70.1320130المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-02طرطوس10160084448يمنا محمدلبانه عباس محمد308101103150

مصنف 

مراسالت 

ادارية

28مصنف مراسالت إداريةوزارة االتصاالت والتقانة483

مجلس الوزراء90دارسوزارة الماليةالال70.9720172مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-10-05دمشق10150014230دالل خضورعلي سامي خضور308201103151
مساعد إداري 

أول
3

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
10مساعد أداري أول

وزارة المالية483مصنف مراسالت اداريةوزارة العدلالال62.1320167المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-13حماه05140000253بديعةسائر رضا سلوم308301103152

مصنف 

مراسالت 

ادارية

22مساعد إداري أولمجلس الوزراء14

الال59.1120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-03حماه05150095351ميالشذى احمد سعود308401103153
وزارة الخارجية 

والمغتربين
95معاون رئيس شعبةوزارة المالية1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة االتصاالت والتقانة3معاون رئيس شعبةوزارة الثقافةالال65.9320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01ريف دمشق03250047509زهريه الشيخبراءه محمد الشيخ308501103154
مساعد إداري 

أول
20مترجموزارة التنمية اإلدارية67

5دارسمجلس الوزراء4دارسمجلس الوزراء3مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال60.0120091اقتصاد وتخطيطاقتصادماجستير1985-09-07الالذقية06010346339ميلياسميع معين شحرور308601103155

وزارة النقل38مساعد إداري أولوزارة النقلالال69.0020090تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-03-08دمشق01010104748ملكبراء محمد خير عرجه308701103156
مساعد إداري 

أول
40مساعد إداري أولوزارة النقل39

15مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال63.2920170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-04دمشق01010610486حنان القوصيراما خالد كامل308801103157
وزارة الخارجية 

والمغتربين
20مترجموزارة التنمية اإلدارية1مترجم

الال63.6420150علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1994-01-10طرطوس10100006504ساميه جلولرشا وحيد صقور308901103158
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

مجلس الوزراء21مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال65.8220133المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09120084614صبحهامجد جاسم السويد309001103159
مساعد إداري 

أول
وزارة الكهرباء26

مصنف المرسالت 

اإلدارية
8

13مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال66.0020170محاسبةاقتصادإجازة1981-01-01دمشق01040213489مكرملمى محي الدين بوابه309101103160
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي

معاون رئيس 

شعبة
7

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
19رئيس شعبة التدقيق

وزارة الصناعة1000محرر مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال63.7620160إعالمإعالمإجازة1994-08-13طرطوس10260033281هدىرهام علي علي309201103161

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1002محرروزارة اإلعالم25

الال76.4920170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-10-17ريف دمشق03330055311جميله حسينكنانه عصام عامود309301103162
وزارة الخارجية 

والمغتربين
12معد دراسات سياسية

وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
13

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
20رئيس شعبة إدارية

30دارس اقتصاديوزارة الكهرباء19محلل فنيوزارة الكهرباء2مبسط اجراءاتوزارة الكهرباءالال68.3720210محاسبةاقتصادإجازة1986-03-27السويداء13080010414هويدا ريمانلينا فادي ريمان309401103163

الال56.5920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-16ريف دمشق05100031531خديجه شليوالء وفيق الشلي309501103164
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1001معد دراساتوزارة اإلعالم2مترجم

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
6مترجم

46باحثوزارة الموارد المائية38دارسوزارة الموارد المائية64قائم باألعمال معاونوزارة االتصاالت والتقانةالال70.4820190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-03-06ريف دمشق03360003150سحرربى اسامه توبه309601103165

الال64.4020210رياض أطفالتربيةإجازة1984-01-26إدلب07110059447اميرةسماهر زاكي البكري309701103166
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
وزارة النقل7مشرف دار الحضانة

مشرف 

شؤون تعليمية
26

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
283منسق شؤون الطالب

103معاون رئيس قسموزارة المالية64مراقبوزارة المالية65مراقبوزارة الماليةالال58.7520180حقوقحقوقإجازة1992-05-21القنيطرة14020006240هاجرمحمد جهاد سعد الدين309801103167

الال74.3520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-05-31حماه05090021813ثائره نيوفلجين سليم رزوق309901103168
الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1001مطور تنظيمي

الجهاز المركزي للرقابة 

المالية
1000محلل إداري

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1002منسق أعمال

الال68.1020160إعالمإعالمإجازة1973-01-02القنيطرة14050018632ترفه خليلامينه صبيح ارشيد310001103169
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
16محرروزارة الكهرباء57

مجلس الوزراء21مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال64.3820193المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01الالذقية06100038769مجيده يوسفعامر انور صقر310101103170
مساعد إداري 

أول
26مساعد إداري أولمجلس الوزراء22

310201103171
ايناس محمد زهير 

درويش
الال66.2120160رياض أطفالتربيةدبلوم1988-08-02ريف دمشق03310021227سناء الواوي

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

مشرف دار 

الحضانة
7

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

1078معلم صفوزارة التربية1076معلم صفوزارة التربية1075معلم صفوزارة التربيةالال69.8820210معلم صفتربيةإجازة1999-07-27دمشق01010365405يسرى عاجييمنى محمد فريح االرناؤط310301103172

2دارسوزارة المالية3دارسوزارة الماليةالال72.0320120محاسبةاقتصادإجازة1988-01-10دير الزور09010042375نريمان االشرمفرح رياض الحسن310401103173
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
222معاون رئيس شعبة

الال70.5920170التمريضالتمريضإجازة1994-05-20طرطوس10260026535ليلى اسماعيلسمره سمير حسن310501103174
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
305ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
293ممرض

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
310ممرضة

18مهندسوزارة الموارد المائيةالال59.4220110إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1981-01-12دمشق01030214171محاسنعنايه عبد الغني عاشور310601103176
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

مهندس 

مشرف
41

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
5باحث مساعد

الال63.9720157إعالمإعالمإجازة1990-04-30الالذقية06170031969ابتساممضر هاشم حسن310701103177
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

معد مواد 

إعالمية
1002محرروزارة اإلعالم57

الال73.7720200رياض أطفالتربيةإجازة1988-01-15طرطوس10120002852بسما سعودوالده جميل ديب310801103178
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

وزارة الصناعة57معد مواد إعالميةوزارة االتصاالت والتقانةالال69.8020210إعالمإعالمإجازة1991-10-05ريف دمشق03200010514رشديه عوضامينه عمر عوض310901103179

مساعد إداري 

أول لنشر 

المعرفة 

اإلدارية

1002محرروزارة اإلعالم25

وزارة اإلعالم487معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.5120160حقوقحقوقإجازة1985-06-01حلب02380020155شمسة العليسهام عبدو محمد311001103180
مساعد إداري 

أول
51معاون رئيس شعبةوزارة المالية37

311101103181
حكيمة محمد وجيه 

جحجاح
57مترجموزارة الصناعةالال67.1220110ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1972-11-27دمشق07030082513نزهة

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
30مشرف تنسيقوزارة النقل46مترجم

311201103182
غاليه رسالن طرابلسي 

مطر
الال63.9920110حقوقحقوقإجازة1989-04-17دمشق01030130806منى الزهراء

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
36مساعد إداري أول

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

مساعد إداري 

أول
37معاون رئيس شعبةوزارة االتصاالت والتقانة271

الال62.1920200ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1994-04-01حماه05180013761نجاة سلومنجالء سليمان علي311301103183
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة اإلعالم1مترجم

معاون رئيس شعبة 

النصوص والمسلسالت
5

الال69.9820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-11-18دمشق10270028283زينبساره محسن سلمان311401103184
وزارة الخارجية 

والمغتربين
1073مدرسوزارة التربية1074مدرسوزارة التربية1مترجم

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال59.6420140شريعةشريعةإجازة1987-01-01دير الزور09080041409زريفهباسم محمد المحيميد311501103185
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال58.9720100محاسبةاقتصادإجازة1985-10-23الالذقية06100072529منيرةعتيبة عادل رسوق311601103186
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري
3دارسوزارة المالية35

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد 

(نسيج-سيارات)

20

1003محرروزارة اإلعالمالال70.0820150علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-12-16الحسكة08090037807فاطمه المعطينور عبدهللا ابورسان311701103187
وزارة الخارجية 

والمغتربين

معد دراسات 

سياسية
17منسق عالقات عامةوزارة الكهرباء13

الال56.3920060محاسبةاقتصادإجازة1981-01-01دمشق12180002270تركيه العطواناماني طانس البديوي311801103188
وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

الصرف التجاري
3دارسوزارة المالية35

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية

معاون رئيس شعبة 

محاسبة المواد 

(نسيج-سيارات)

20
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األولى:دمشق        الفئة:محافظة

مجلس الوزراء11مدرس معاونوزارة الثقافةالال70.3820170تصويرفنون جميلةإجازة1993-01-01السويداء13090052507منيره الشومريكناز منصور زين الدين311901103189
مساعد إداري 

أول
1008مصوروزارة اإلعالم20

16محلل إداريوزارة المالية89دارسوزارة المالية90دارسوزارة الماليةالال58.9520099إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-05-07ريف دمشق03190058250فاطمه شنشومنذر مصطفى رجب312001103190

17مترجممجلس الوزراءالال59.9720140ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-27حمص04130023170جورجيتعبد الكريم حسان نادر312101103191
وزارة الخارجية 

والمغتربين
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة9مترجم

إجازة1993-05-10ريف دمشق03190040662عروبهمجد محمد ماميه312201103192

هندسة ميكانيكية 

هندسة <-وكهربائية

كهربائية

الال70.6520210هندسة التحكم واالتمتة
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
37مدرسوزارة الكهرباء35مدرسوزارة الكهرباء238مهندس

الال67.7520180رياض أطفالتربيةإجازة1994-11-01ريف دمشق03200010490رشديه عوضمواهب عمر عوض312301103193
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
7مشرف دار الحضانة

وزارة االدارة المحلية 

والبيئة
8مربية

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
40معاون رئيس شعبة

31محرروزارة اإلعالم32محرروزارة اإلعالمالال56.5320100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-01دمشق05100044038نظيره ديوبسناء نائف حسن312401103195

312501103196
تاله طارق الحمادي 

الحريب
الال58.1220130ترجمة<-لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-25دير الزور09120121329روضه كايد

وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
18مترجموزارة االتصاالت والتقانة14

46باحثوزارة الموارد المائية17مدققوزارة الموارد المائيةالنعم69.5420200هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-18الالذقية06230001560نجوىحيدر هاني اسبر312601103197

الال59.8820093محاسبةاقتصادإجازة1985-08-26ريف دمشق03150004349قيروان سموراحمد سمير منصور312701103198
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة الرواتب 

والموازنة
18

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك

معاون رئيس 

شعبة الصرف 

التجاري

35
هيئة التخطيط والتعاون 

الدولي
7معاون رئيس شعبة

32محرروزارة اإلعالم18مترجموزارة االتصاالت والتقانة30مشرف تنسيقوزارة النقلالال57.9720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-09-23ريف دمشق03140029305يمنه يمنهامل صالح حميدي312801103199

312901103200
محمد غياث محمد هشام 

جاويش
16مندوب رئيسيوزارة اإلعالمالال73.3620140لغة فارسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-06دمشق01020291879هيام

67مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة20مترجموزارة التنمية اإلدارية1004محرروزارة اإلعالمالال62.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-22القنيطرة14020043164لطفيه خليلاسراء خالد قاسم313001103201

29مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة10دارس قانونيوزارة الصحة481مساعد اداري أولوزارة العدلالال57.1020190حقوقحقوقإجازة1976-04-05دمشق90010011789فطوم عليحنان احمد رديني313101103202

الال57.5020197لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-04الالذقية06150001810زهرهاحمد سلمان عبدهللا313201103203
وزارة الخارجية 

والمغتربين
مجلس الوزراء1مترجم

مساعد إداري 

أول
1073مدرسوزارة التربية14

الال63.3320219دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-02-02دمشق11080051444فاطمهخالد عيسى عيسى313301103204
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
9

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
487معاون رئيس كتابوزارة العدل9مراقب

9منشئ رئيسيوزارة اإلعالم479محلل إداريوزارة العدل12مساعد إداري أولمجلس الوزراءالال64.8420140حقوقحقوقإجازة1990-01-01إدلب07030055225حكيمةزينب احمد رحال313401103205

اقتصادإجازة1994-06-15القنيطرة14040037909انتصار فرحاتربيعه علي موسى313501103206
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
مصرف سورية المركزي50محلل بياناتوزارة االتصاالت والتقانةالال60.6020200

دارس 

اقتصادي
47مدققوزارة الموارد المائية1003

إجازة1982-06-01دير الزور09130005237بثينه السليمانيامن جمعه الهبال313601103207
-فيزياء وكيماء<-العلوم

فيزياء<
1058مدرسوزارة التربيةالال59.0120130فيزياء

وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
25متنبئ جويوزارة الدفاع297فيزيائي

313701103208
عزه فاروق كمال الدين 

الشماط

ملك كمال الدين 

الشماط
الال70.0420200إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-28دمشق03230010118

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
5محلل إداري

وزارة النفط والثروة 

المعدنية
9مطور تنظيمي

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1000منسق أعمال

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال63.3620100شريعةشريعةإجازة1978-03-26دمشق01040101357أميرهفاطمه محمد ياسين العلبي313801103209
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

18مترجموزارة االتصاالت والتقانة30مشرف تنسيقوزارة النقل15مترجموزارة الثقافةالال55.6020070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-12حلب02320054309هناء باشامير محمد نجاتي مطوخ313901103210

3محلل إداريوزارة الكهرباء5دارسمجلس الوزراء5مساعد إداري أولوزارة الثقافةالال68.0020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-08-23السويداء13090033888لبانهعمرو حمد العيسمي314001103211

الال67.5920180شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1991-08-01طرطوس05200077624عندليب احمدنغم كريم المنصور314101103212
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
19مهندس زراعي

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
51رئيس مخبر

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
47مهندس زراعي

1070مدرسوزارة التربيةالال59.1019990لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-11-01دمشق01030389153داللرنا عزات ابو خضير314201103213
وزارة الخارجية 

والمغتربين
31محرروزارة اإلعالم1مترجم

وزارة التنمية اإلدارية5دارسمجلس الوزراءالال76.0020210تمويل ومصارفاقتصادماجستير1993-09-07دمشق01040163630اعتدالالرا جميل العساف314301103214
مطّور تنظيمي 

أّول
38مساعد إداري أولوزارة االتصاالت والتقانة57

الال65.5220120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-04دمشق14040026565فاطمهنور ابراهيم خالد314401103215
وزارة الخارجية 

والمغتربين
9مترجم

وزارة الخارجية 

والمغتربين
1مترجم

2دارسوزارة الماليةالال66.1520110محاسبةاقتصادإجازة1986-10-03ريف دمشق03150004261انتصارحسن نادر ياسين314501103216
وزارة النفط والثروة 

المعدنية

رئيس شعبة 

التدقيق
10دارسمجلس الوزراء19

6مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال56.5720150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10دمشق90010190891عفيفة حمادةايناس محمد نايف314601103217
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي

معاون رئيس 

شعبة
1073مدرسوزارة التربية215

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال55.0520060شريعةشريعةإجازة1969-07-01دمشق01010169727زين حبشيهوفاء عبد القادر شكر314701103218
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

وزارة الكهرباء26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال65.4520150المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-15طرطوس10040007221نهال يوسفلينا جابر محمد314801103219

مصنف 

المرسالت 

اإلدارية

8

3دارسوزارة المالية9دارسمجلس الوزراء2دارسوزارة الماليةالال64.9220119محاسبةاقتصادإجازة1986-10-18دمشق03110038318نبيها كبولقاسم يوسف كبول314901103220

مجلس الوزراء26معاون رئيس شعبةوزارة اإلعالمالال70.2419980المكتبات والمعلوماتآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-11-05حماه05190017421عدال اسماعيلنداء عادل محفوض315001103221
مساعد إداري 

أول
14مصنف مراسالت اداريةوزارة المالية23

الال64.5120070لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01دمشق01040142420نايفهسماح عزت قاضي أمين315101103222
وزارة الخارجية 

والمغتربين
وزارة الثقافة9مترجم

مساعد إداري 

أول
10

الال61.3520170حقوقحقوقإجازة1993-10-17الالذقية06010308266كفاحرغداء سلمان سلمان315201103223
وزارة االدارة المحلية 

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري
84دارسوزارة المالية83دارسوزارة المالية9

وزارة االتصاالت والتقانة1002محرروزارة اإلعالمالال61.1620090إعالمإعالمإجازة1984-03-15دمشق01010051911سعادملهم خالد زاهد315301103224
معد مواد 

إعالمية
15متابع اعالميوزارة الكهرباء57

الال58.3320190دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-11-08الالذقية06110011850جمانه سليمانطارق يوسف سليمان315401103225
وزارة األشغال العامة 

واإلسكان
75مساعد إداري أولوزارة المالية64مراقبوزارة المالية3دارس قانوني

16مفتش معاهد دينيةوزارة األوقافالال59.7120030شريعةشريعةإجازة1976-03-18دمشق09120088599ساره االسعدحليمه خلف البكر315501103226
وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1000مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 

الزراعي
1007مدرس

الال62.9020192إعالمإعالمإجازة1984-09-15دمشق01010478979هيفاء طباخهأبي حلمي اللوجي315601103227
وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي
وزارة االتصاالت والتقانة290منسق فعاليات وانشطة

محرر مواد 

إعالمية
1002محرروزارة اإلعالم1000

إجازة1990-04-01طرطوس10100016465جميله محمدسوسن حكمت مصطفى315701103228
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
الال68.0720160كيمياء تطبيقية

وزارة التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك
وزارة الصناعة49مدرسوزارة الصناعة1معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

إعداد مواصفات أنظمة 

الجودة

20

الال57.6420210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01الالذقية06100057211ودادعال فايز عليان315801103230
وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل
39معاون رئيس شعبة

وزارة الشؤون 

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة
41
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