
رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةأخوة شهداءذوي شهداءخدمة عسكريةملم القراءةعام األساسيالمجموع العامتعليم أساسيالشهادة المهنيةاالختصاص العامتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء556سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال8ال80.002000نعمشهادة سواقةشهادة سواقة1988-02-11دمشق05150078800حميدهخليل حبيب حسن101400002

118نجاروزارة النقل159عامل مهنيوزارة الصناعةالال8ال40.002017نعمنجار عربينجار عربي1992-02-15الرقة11010268465عيده الفندياحمد حسن هويدي201400003

5ناسخوزارة العدل83عامل طباعةوزارة النقل92عامل طباعةوزارة النقلالال0ال126.002007نعم1992-01-01دمشق05010218641مطيعهلينا وجيه الحمود301400004

1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل10سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش114سائقوزارة االتصاالت والتقانةالال8ال50.002003نعمشهادة سواقةشهادة سواقة1992-04-25دمشق07040040953فطوم جبانمحمود يوسف زغنون401400005

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال161.001993نعممهنية طباعةمهنية طباعة1978-10-23دمشق04010575126عيدهرافيه خليل السليمان501400006

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال10ال2098.002014نعمناسخناسخ1992-12-06دمشق01020302279منىبهاء الدين خليل العقلة601400009

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال10ال50.002003نعم1992-01-01دمشق07180057003سميرة العليحسين عبد الرزاق العلي701400010

المستهلك

1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1037سائق

1000سائقوزارة العدل1028سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئة1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00ال1977-11-01دمشق01010028420زينب سالمهبسام تيسير سالمه801400011

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال161.002012نعم1996-01-10الالذقية06220022332فاطمةعلي قاسم عليا901400012

1066سائقوزارة النقل1041عامل فني تحميل وتفريغوزارة النقل1065سائق معدات أرضيةوزارة النقلالال10ال40.002004نعم1992-07-20دمشق03050009946وصفيه خطابموسى احمد السيدخليل1001400013

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2028.002014نعم1999-07-12ريف دمشق03150006319نيفين عبدلليزياد خليل عبدللي1101400015

صيانة كمبيوتر 1993-01-11دمشق01010300634فاطمهخالد عبد هللا الزهره1201400016

و طابعات

صيانة كمبيوتر و 

طابعات

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال10ال50.002004نعم

193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية37ناسخوزارة العدل114عامل تصويروزارة النقلالال0نعم146.002012نعمناسخناسخ1997-09-08حماه05050110448ايمان طاهرروز هيثم اسماعيل1301400018

164عامل مهنيوزارة الصناعة172مراسلوزارة الصناعةالال0ال160.002003نعممهنية طباعةمهنية طباعة1986-08-04دمشق90010091353شما العبدوحنان قاسم ابو حالوة1401400019

461خياطة- عامل مهني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي179خياطوزارة الدفاعالال0ال157.002002نعمخياطةخياطة1986-05-10دمشق04150030430اسعاف اسماعيلياسمين عبد الكريم بركات1501400020

1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1037سائقوزارة السياحة1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1972-11-10درعا12100042590مهاميسر كميل العزام1601400021

37ناسخوزارة العدل85عامل طباعةوزارة النقل5ناسخوزارة العدلالال0ال122.002004نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1987-09-01دمشق10020005555نوره الجرديمنال يونس جري1701400022

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال133.002005نعم1990-06-15ريف دمشق03150007089منيره عبد لليفهد موفق عبد للي1801400023

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال123.001999نعمناسخناسخ1984-03-10طرطوس10270005736سهلية صالحرشا علي شهال1901400024

37ناسخوزارة العدل88عامل طباعةوزارة النقل114عامل تصويروزارة النقلالال0نعم149.002012نعم1997-08-07طرطوس10160123015حسيبه يوسفريم علي احمد2001400025

467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلمي206قاطف دموزارة الدفاعالال0ال2196.002016نعمالتمريضالتمريض2002-01-05حماه05030015454إيراز سالمهأليسار رجب الحالق2101400026

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال5ال122.002005نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1990-01-01دمشق03150011576رويدةايهم محمد الموصللي2201400027

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9نعم0.00ال1991-07-20دمشق05160015975نوالسومر عماد الدين شاعر2301400028

المستهلك

1038سائق

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال146.002004نعمناسخناسخ1989-10-18حماه05100041803جميله محمدغروب عيسى ورده2401400029

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-05-29دمشق01010534470فهدهعمر خالد العرب2501400030

المستهلك

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1038سائق

باص

1007

1045عامل فني خزن وتبريدوزارة النقل1061عامل فني تنظيف طائراتوزارة النقل1046مستودعات- عامل فني تغليف وزارة النقلالال0نعم2281.002015نعم1998-09-22ريف دمشق03050013073عائشه غصيبآيات احمد اسعد2601400031

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم1699.002017نعم2002-09-30دمشق04220070052مناريحيى وائل الجمعة2701400032

181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاعالال0ال122.002007نعم1992-01-01دمشق06120015423اميرهلينا غانم محمود2801400033

1000سائقوزارة العدل1204سائقوزارة التربية100عامل خطوزارة النقلالال4ال142.002005نعم1988-09-01دمشق09060015665سورية الرحيمعلي رمضان العلي2901400034

28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية10سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم2752.002015نعم2000-09-27ريف دمشق03150001619باسمة طالبمجد صفوان طالب3001400035

1020عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1019عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1018عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباءالال14نعم0.00الكهرباءكهرباء1980-01-01دمشق14040066121حمدهخليل ابراهيم ابراهيم3101400036

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2150.002015نعم2000-01-01ريف دمشق03150003178حيات العبد هللامحمد فهد الدنف3201400038

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال144.002008نعم1991-03-17ريف دمشق03150046381عائشه جريدهاحمد خالد الخطيب3301400039

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00ال1990-10-01دير الزور09040013181عيده حميديعيسى صالح المحمد3401400040

المستهلك

1204سائقوزارة التربية1038سائق

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكان1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال0نعم0.00ال1987-01-13دمشق01010409927عطافمحمد مصطفى طعمينا3501400042

محمد صبري محمد سعيد 3601400043

تركماني

1069عامل صيانة خطوزارة النقل1068عامل صيانة خطوزارة النقل1067عامل صيانة خطوزارة النقلنعمال9نعم0.00الكهرباء سياراتكهرباء سيارات1992-03-01دمشق01020289974حسنيه

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00النساجنساج1979-11-28دمشق06120018787حسنه حمودغيثه حسن ديوب3701400044

وزارة التجارة الداخلية وحماية 18سائقوزارة اإلعالمالال10ال154.002010نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-04-01إدلب07220094586مريم بياعخالد مصطفى أبي زيد3801400045

المستهلك

173سائقوزارة الصناعة561سائق

عامل صيانة تجهيزات وزارة الموارد المائية1202عامل مهنيوزارة التربيةالال8نعم0.00الكهرباءكهرباء1988-01-18دمشق14060011189شتوه عبدهاحمد عبدو العبدو3901400046

كهربائية

1037عامل كهرباء عامةوزارة االدارة المحلية والبيئة1032

1064سائقوزارة النقل1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1000سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-12-28طرطوس10030003269ميادة زعزوعمجد غازي محمود4001400047

1019عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1033نجاروزارة االدارة المحلية والبيئةالال10نعم0.00ال1989-08-04دمشق06110045615وجيههادهم جهاد يونس4101400048

114سائقوزارة االتصاالت والتقانة192سائقوزارة الصحة65سائقوزارة الكهرباءالال0نعم145.002016نعمسوق عموميشهادة سواقة1987-01-12الالذقية06020014101فايزةمحمد عالء الدين محمد صبوح4201400049

36ناسخوزارة العدل447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلمي467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال131.002012نعمالتمريضالتمريض1994-05-22طرطوس10240011877امنه ميهوبغيداء محمد ابراهيم4301400051

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلنعمال0ال2031.002015نعم1980-09-05الالذقية06020090079ريمارانيا منذر بدران4401400052

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال235.002013نعم1998-11-30دمشق04190113528عواطفدارين ناجي الموسى4501400053

1012إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1018عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1028عامل صيانة تجهيزات كهربائيةوزارة الموارد المائيةالال10نعم174.002009نعم1992-11-22ريف دمشق03200009836اميره رمضاناسامه محمد جوهر4601400055

1015عامل شلل وتنظيف مواسيروزارة الصناعة1016عامل عوادم نسيجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1999-07-02دمشق01010412638حنان قاوقجيريم احمد دواره4701400056

1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية560سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال3ال226.001999نعم1984-01-15ريف دمشق03150041409نعمتعامر خالد تكتوك4801400057

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية560سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال246.001995نعم1981-01-03ريف دمشق03150041393نعمتاحمد خالد تكتوك4901400058

المستهلك

1038سائق

461خياطة- عامل مهني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي466مهني الة كاتبةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي449مأمور هاتفوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال175.001999نعم1985-01-25ريف دمشق03110014235نوال دراجخلود يوسف أبورافع5001400059

73عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0ال2144.002014نعمكهرباءكهرباء1996-04-20دمشق03050045439امينهسراب اسماعيل الشيخ5101400060

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00ال1991-01-20ريف دمشق03040021986عليا بكرضياء جمال الحمود5201400061

باص

1007

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية28سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم149.001994نعمسوق عموميشهادة سواقة1979-01-20حماه05210015965حبوس الحسنفؤاد محمد العبيدان5301400062

1017سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئة1016سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئةالال5نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-11-06درعا12170042448عائشهايمن ياسين السبسبي5401400063

108(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل113عامل حراسة خطوزارة النقل110حارس ممر سطحيوزارة النقلالال5ال1550.002014نعم1998-06-27دمشق90010246128عليا العوضفادي حسن وحش5501400064

عامل فني تحميل وتفريغ مستودعات وزارة النقلالال0ال1578.002014نعم1998-05-13دمشق01040245822ناريمانمحمد سمير قطان5601400065

وتموين الطائرات

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1041عامل فني تحميل وتفريغوزارة النقل1043

طائرات

1040

وزارة التجارة الداخلية وحماية 556سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال4ال2129.002020نعم1982-03-10الالذقية06090048892سميعهربيع حكمت داوود5701400066

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 557سائق

المستهلك

560سائق

6ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال148.002001نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1978-05-23دمشق03120013800ورده زينهسناء أحمد زينه5801400067

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1204سائقوزارة التربية1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1971-11-23حلب02010052476فاطمه زيوانحسن محمد المحمد5901400068

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال165.002020نعم1988-08-02دمشق05120028250تمرهرجاء علي علي6001400069

1058جزار/لّحام وزارة النقل1062عامل فني نجارةوزارة النقل1059حلوانيوزارة النقلالال0ال1400.002017نعم2001-02-27دمشق01020258971فادية الحورانيتامر نذير مارديني6101400070

203عامل خرزوزارة المالية114عامل تصويروزارة النقل83عامل طباعةوزارة النقلالال0ال152.002007نعمناسخناسخ1993-01-01دمشق05160025329ريمهبراءه ايمن القطعان6201400071

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1066سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1997-05-02ريف دمشق03150003444أحالم ضاهرسامر أحمد الناصر6301400072

المستهلك

1037سائق

الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

9 من 1صفحة  12:56:11 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

36ناسخوزارة العدل172مراسلوزارة الصناعة164عامل مهنيوزارة الصناعةالال0ال122.002006نعم1991-04-10دمشق05170023266منيرهملك محسن اسماعيل6401400073

170سائقوزارة الصحة1018عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال1نعم136.001996نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-07-23ريف دمشق03150009890أميره بكرعبدالحميد محمد الموصلي6501400074

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1066سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-05-14ريف دمشق03090003214فطوم نصارعلي احمد يحيى6601400075

المستهلك

1037سائق

1002سائقوزارة العدل486سائقوزارة العدلالال32ال170.001992نعم1972-01-01القنيطرة14050009227حمده عزيزيعلي احمد الالفي6701400076

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال176.002012نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1997-01-01درعا12160016115الهام المحمدمجد باسم سالمه6801400078

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1200سائقوزارة التربية1008سائقوزارة الصناعةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-01-14ريف دمشق03230013901ملك العرباسل محمدخير العر6901400079

1000سائقوزارة الصحة33سائقمجلس الوزراء1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال173.001994نعمسوق عموميشهادة سواقة1977-01-01دمشق05190023654انيسه الحلووسيم فيصل الحلو7001400080

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1008سائقوزارة الصناعة1200سائقوزارة التربيةنعمال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-02-16الالذقية06200064190ترياقمحمد انور سالمه7101400081

وثيقة مهنية في 1985-05-12ريف دمشق03040006023لطفيه المصرياحمد قاسم خطاب7201400082

البالط

وثيقة مهنية في 

البالط

1080حارس ممر سطحيوزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1079حارس ممر سطحيوزارة النقلالال0نعم0.00ال

1204سائقوزارة التربية1000سائقوزارة العدل1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال4نعم0.00ال1982-10-25حماه05060008512روضهعالء الدين خليف العلي7301400083

 ICDLشهادة  1986-08-27طرطوس10160048396سالفه اسبرزهى ياسين اسعد7401400084

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي433الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم129.002001نعم

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية118كهرباء/عامل مهنيوزارة االتصاالت والتقانة70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0ال240.002013نعم1991-08-01ريف دمشق03210030645نجاح عبد الغنيعبد هللا محمد أيمن رمضان7501400085

1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-03-25ريف دمشق03050016753عفاف سيجرسهيل علي خالد7601400086

85سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية115سائقوزارة النقل33سائقمجلس الوزراءالال0ال143.002019نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-03-22حماه05150119628نصره رسالنوفيق طاهر صاطور7701400087

1200سائقوزارة التربية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1008سائقوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1984-03-01الالذقية06170021119رابياطالل حافظ مرعي7801400088

سوق مركبة شهادة سواقة1976-03-01الالذقية06170021182سكينهرامز علي سلوم7901400089

أشغال

1200سائقوزارة التربية1065سائق معدات أرضيةوزارة النقل1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال

6ناسخوزارة العدل1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال134.002010نعم1995-06-24ريف دمشق03150021457ميساء الموصلليمحمد سهيل بكر8001400090

33سائقمجلس الوزراءالال0ال126.001998نعم1983-01-01حماه05120049021جانات السعيديعمار ابراهيم عيسى8101400091

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1200سائقوزارة التربيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-01-18الالذقية06120025663خطيره اسبرزياد محمد ابراهيم8201400092

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-03-06دمشق03020007161ثريا المشعانهزاع عوض الكحالن8301400093

المستهلك

1038سائق

36ناسخوزارة العدل117عامل تصويروزارة النقل90عامل طباعةوزارة النقلالال0ال172.002008نعممهنية طباعةمهنية طباعة1991-06-15حماه05120023088انتصار ابراهيمهبه محمود دو8401400094

88عامل طباعةوزارة النقل191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة الماليةالال0نعم173.002010نعممهنية طباعةمهنية طباعة1995-02-01الالذقية06200020479عبله فياضنورما علي وردي8501400095

محمد يحيى محمد سمير 8601400096

البحري

1024عامل صيانة كهرباء الياتوزارة الموارد المائية1004فني كهرباءالجهاز المركزي للرقابة المالية1030كهرباء سياراتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00الكهرباء سياراتكهرباء سيارات1987-03-13دمشق03090000636رمزيه

179سائقوزارة المالية10سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش20سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0ال177.002003نعم1988-04-09الالذقية06220003472سعاد احمداياد محمد فوزي8701400097

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال3نعم0.00ال2000-09-29دمشق03120021233امنه غنيمخالد رياض مال8801400098

المستهلك

1008سائقوزارة الصناعة1038سائق

1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1066سائقوزارة النقل1204سائقوزارة التربيةنعمال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-05-15ريف دمشق03050006716فاطمه ابو شاهيناحمد توفيق الكيالني8901400099

1064سائقوزارة النقل1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1039سائقوزارة النقلالال7نعم0.00ال1986-04-18الالذقية06220026490سهامعامر محمود طالب9001400100

181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاعالال0ال1638.002017نعم2002-07-15دمشق05010497845وكيلههديل فكرت الجاموس9101400101

20سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئة26سائقوزارة النفط والثروة المعدنية28سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال8ال178.002004نعم1989-06-24دمشق14040020927لميعه احمداحمد فارس سلمان9201400102

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1000سائقهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال3نعم133.002020نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-07-26ريف دمشق03200036395ساره الذهبعدنان فايز الذهب9301400103

المستهلك

1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية556سائق

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1905.002016نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2001-08-05ريف دمشق03090014854فاطمه اسماعيلعلي فرزات جمعه اسماعيل9401400104

1066سائقوزارة النقل1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1000سائقهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-08-14القنيطرة14010038649خيرية الجاسمصدام فؤاد الحسين9501400105

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال123.002000نعمناسخناسخ1985-05-24الالذقية06200049189كوكبنسرين حسن يوسف9601400106

1201سائقوزارة التربية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال3نعم0.00ال1990-01-24دمشق06020004140زكيهمحرز يوسف درويش9701400107

191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال143.002001نعممهنية طباعةمهنية طباعة1985-09-08الالذقية06040025984سميرةداليا سليمان خاتون9801400108

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال3نعم123.002006نعم1991-01-30الالذقية06170004597اميره عمرانسعيد نبيل عمران9901400109

37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال1371.002015نعم2000-05-06الالذقية06100044107غينياآيه مالك علي10001400110

37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0نعم1778.002017نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب2002-08-22الالذقية06090102268احالم ديبهبتول علي طراف10101400111

وثيقة مهنية في 1980-08-01حماه05050049017تركيه المحسنشادي عبدو ريحه10201400112

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1014عامل تصليح أمشاطوزارة الصناعة1015عامل شلل وتنظيف مواسيروزارة الصناعةالال3ال125.001996نعم

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال132.001998نعم1982-08-20ريف دمشق03090017596رويده النميريرفعت نبيل النميري10301400113

المستهلك

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية561سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1984-01-25إدلب07240127952هناء أكشرمحمد علي مؤيد زعرور10401400115

المستهلك

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1037سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية 556سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال185.001992نعم1977-02-18ريف دمشق03150004214فايزة لحلحوليد خالد الشيخ عمر10501400116

المستهلك

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية558سائق

 ICDLشهادة  1996-09-15طرطوس10100016661هيام ملحميارا نبهان مصطفى10601400117

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم180.002011نعم

36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل83عامل طباعةوزارة النقلالال0ال1866.002016نعم2002-01-15القنيطرة14060010148ريمه العليروال خالد كلوح10701400118

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال127.002007نعم1992-08-27القنيطرة14040084650ريميسهام كامل الجوهري10801400119

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال2492.002014نعمناسخناسخ1999-09-20دمشق01030393247ارجوان الشريطياريج تركي عبد السالم10901400120

37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل206قاطف دموزارة الدفاعالال0ال152.002006نعمالتمريضالتمريض1990-05-11ريف دمشق03120036523جميله يحيىايمان محمد راجح11001400121

ويثقة مهنية 1998-07-07دمشق14040038186سميرهنجمه رمضان الخطيب11101400122

معلوماتية

ويثقة مهنية 

معلوماتية

193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلنعمال0ال1896.002014نعم

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدلنعمال0ال206.002006نعمناسخناسخ1991-02-19الالذقية06110015849اميره ميامرام محمد ميا11201400123

84سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية65سائقوزارة الكهرباء114سائقوزارة الموارد المائيةالال0ال184.001998نعمسوق عموميشهادة سواقة1984-01-01ريف دمشق03170004593عائشه علوشمصطفى نايف مالك مالك11301400125

186سائقوزارة المالية178سائقوزارة المالية33سائقمجلس الوزراءالال2ال2140.002019نعمسوق عموميشهادة سواقة1998-01-30طرطوس10160072863منار الرستمحيدره هيثم حسن11401400126

466مهني الة كاتبةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم1805.002017نعمالتمريضالتمريض2000-08-16الالذقية06200032516نجاح مروحآالء هيثم زينب11501400127

وزارة التجارة الداخلية وحماية 564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال179.001996نعم1981-09-27الالذقية06110013087ودادلمى عبد الرزاق محمد11601400128

المستهلك

172مراسلوزارة الصناعة574عامل مخبر

1026فني خياطوزارة الثقافة1025فني خياطوزارة الثقافة1024فني خياطوزارة الثقافةالال0ال133.002007نعم1984-01-01دمشق01040222139ثناءمحمد إياد ظافر زغلوله11701400129

114عامل تصويروزارة النقل37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال137.002011نعمناسخناسخ1990-10-02دمشق01030030424صبحيه االعرجعال اسامه وكنون11801400130

1200سائقوزارة التربية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-09-01دمشق14030038532حمده اخونبهزياد علي العويد11901400131

1201سائقوزارة التربية1066سائقوزارة النقل1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-01-01طرطوس10280016494ليلى عليمحمد عبد العزيز حسن12001400132

 ICDLشهادة  1977-12-10الالذقية06010369806خديجهصفاء علي احمد12101400133

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم166.001993نعم

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1008سائقوزارة الصناعة1066سائقوزارة النقلنعمال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-06-17الالذقية06100005488سلمى احمدباسل اسماعيل اسماعيل12201400134

المستهلك

1037سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1009سائقوزارة الصناعة1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-04-07دمشق07250011187جنان حالقعادل مصطفى عسل12301400135

المستهلك

1037سائق

6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم125.002004نعمناسخناسخ1990-01-01الالذقية06100069405منيرهمها عبد الحميد خضور12401400136

1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1023عامل قيادة مركبات خفيفةوزارة الموارد المائية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال1986-12-07ريف دمشق03120032842نظيره راجحهاني كمال شحاده12501400137

1002سائقوزارة العدل1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1977-01-17القنيطرة14020024572هديه العجلونيمحمد فايز العجلوني12601400138

 ICDLشهادة  1971-01-18ريف دمشق03250028317مريمفاطمه خليل السيد أحمد12701400139

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل206قاطف دموزارة الدفاعالال0نعم133.002003نعم

92عامل طباعةوزارة النقل36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال157.001997نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1981-06-16طرطوس04010875217بدرية االبراهيممرفت حسين السليمان12801400140

1035سائقوزارة السياحة1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1987-03-20دمشق90010064167منى تبكاحمد اسماعيل مراد12901400141

9 من 2صفحة  12:56:11 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال143.002005نعم1988-11-09الالذقية06170004640فريزه اسماعيلفواز رائق اسماعيل13001400142

1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-01-04دمشق01010241824هيامضياء عدنان الشيحاوي13101400143

 ICDLشهادة  1982-04-05القنيطرة14040010858نجاه الحسينثنى علي شحاده13201400144

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

6ناسخوزارة العدل199عامل الة طيوزارة المالية36ناسخوزارة العدلالال0ال130.002011نعم

1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي176سائقوزارة الصحة66سائقوزارة الكهرباءالال3ال2018.002014نعم1975-07-02ريف دمشق12160008837فاطمه العتمهحامد يوسف العتمه13301400145

1200سائقوزارة التربية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعينعمال4نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-01-10حماه05100050856هاجر رزقغدير كسار رزق13401400146

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-08-13حماه05050059676عتوكحسام نايف طنجور13501400147

المستهلك

1037سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1002سائقوزارة العدل1200سائقوزارة التربيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-03-14ريف دمشق03060018819سجيعه سليماننبراس مصعب صالح13601400148

المستهلك

1038سائق

5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدلالال0ال130.002015نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1998-06-23دمشق05150046016ازدهارمريم عبد المنعم فرج13701400149

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدلالال0ال1338.002014نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1998-03-23الالذقية06100071518غيداء معالريم يوسف عثمان13801400150

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال124.002005نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1984-12-01حماه10260037342منيره برهومشيرين علي الهندي13901400151

184مراقب عمل خطوزارة الدفاع181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاعالال0ال122.002006نعمخياطةخياطة1991-02-15طرطوس10110019923امينه حسنوالء بدر سليمان14001400152

9سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش182سائقوزارة المالية28سائق سيارة خفيفة أو كبيرةمصرف سورية المركزيالال0ال123.002005نعم1989-08-20القنيطرة14040024013منى عوضامجد فارس فارس14101400153

186سائقوزارة الصحة1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية557سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال9ال1766.002019نعم1986-05-12الالذقية06200090684سميرهمقداد سليم عدره14201400154

1022عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00ال1982-01-19الالذقية06100073922وديعههادي حسن شاهين14301400155

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1200سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1989-04-25حماه05120019809منوره يوسفعالء منصور يوسف14401400156

1062عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1987-04-01حماه05010741195أملنمير احمد الخضر14501400157

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-05-04حمص04060022652لينا مخولفادي جودات راحيل14601400158

المستهلك

1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1038سائق

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1993-02-17الالذقية05170009541سحر المحمدميس مطيع البيته14701400159

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1990-09-20الالذقية06100049886يسرهسوسن ابراهيم اسعد14801400160

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1204سائقوزارة التربية1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01إدلب07210031647نجوىوسيم عبد الجبار الحجى14901400161

90عامل طباعةوزارة النقل91عامل طباعةوزارة النقل92عامل طباعةوزارة النقلالال0ال208.002007نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1989-08-20دمشق10220026911ميسونشيرين رجب عيسى15001400162

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم2615.002014نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1999-08-30ريف دمشق03150008663هدى عبدالعالمحمد أحمد عدس15101400163

1000سائقوزارة الصحة1009سائقوزارة اإلعالم1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00الشهادة سواقةشهادة سواقة1991-01-01دمشق03170016611سلوى ديابمحمود محمد صالح15201400164

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال9ال125.002005نعم1991-01-09درعا12160043046بلقيسفراس عصام النجم15301400165

172مراسلوزارة الصناعة206قاطف دموزارة الدفاعالال0ال139.002004نعمالتمريضالتمريض1989-06-19حماه05100038942حياه حميدانوديان محسن قمري15401400166

1028سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئة1062سائقوزارة األشغال العامة واإلسكان1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال7نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1994-04-25طرطوس10010119965فاطمه طوفانعدنان محمود درويش15501400167

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1204سائقوزارة التربية1201سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-09-29ريف دمشق03170002774فاطمةخالد عمر اسعد15601400168

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1997-03-10طرطوس10140004082وزيره الزياكرهف احمد احمد15701400169

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال2002-04-14الالذقية06100083097منى شمحلمايا أصف حميد15801400170

71عامل مهنيوزارة الكهرباء1020عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباء1018عامل مهني درجة  ثالثةوزارة الكهرباءالال0ال209.002016نعمكهرباءكهرباء2001-08-08ريف دمشق03210033818هناء شن عليمعاذ محمد نهاد شن علي15901400171

185مامور هاتفوزارة الصحة184مامور هاتفوزارة الصحةالال0نعم244.002011نعم1992-01-01حماه05050166183مزيدهحسن نواف العباس16001400172

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1978-02-01حمص04050000763سفيرةعاصي يوسف الديب16101400173

المستهلك

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1038سائق

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم137.002002نعمخياطةخياطة1986-07-03ريف دمشق03120022218فاطمه هيليعالء أحمد جمعه16201400174

1017سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئة1018سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئة1019سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئةالال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-04-20ريف دمشق03290010361عائشه جمعهمحمد احمد جمعه16301400175

431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي433الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال131.002015نعم1996-11-17السويداء13010153856ناديه الميمسانيهبه يوسف الميساني16401400176

157سائقوزارة الصناعة114سائقوزارة االتصاالت والتقانة64سائقوزارة الكهرباءنعمال0نعم181.002002نعم(د)فئة شهادة سواقة1987-02-01طرطوس10260018510رمزه رحالمراد منير سلمان16501400177

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم122.002001نعمناسخناسخ1986-09-21حماه05160033058اميرهسها انور المزوق16601400178

19سائقوزارة اإلعالم33سائقمجلس الوزراء65سائقوزارة الكهرباءالال0ال2002.002014نعم1999-01-01دير الزور09030014154منى العليمحمد رضوان العلي16701400179

1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1002سائقوزارة العدلالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-10-01إدلب07220002665آمنه علوشسامر أحمد العبد هللا16801400180

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم131.001994نعم1979-03-25درعا12170022237آمنهعز الدين رمضان الكوساني16901400181

1016سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئة1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-01-01طرطوس10100002868وطفه شيبوندريد محمد سليمان17001400182

1204سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1009سائقوزارة اإلعالمالال8نعم0.00ال1982-07-01الالذقية06050012807يسيرهرودي يونس عزيزه17101400183

5ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال158.001997نعمناسخناسخ1982-04-11دمشق01030036404تهانيميس هشام ابو شنب17201400184

 ICDLشهادة  2001-06-08ريف دمشق03120042628فزه االحمدحنين فيصل ابراهيم17301400185

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

84عامل طباعةوزارة النقل37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم1884.002016نعم

1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1200سائقوزارة التربية1204سائقوزارة التربيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-01-15حماه05100050027وظيفهرامز عيد حربا17401400187

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلنعمال0ال143.002005نعمناسخناسخ1990-11-01طرطوس10120008388اميره حميديرزان محمد شاوش17501400188

عامل صيانة تجهيزات وزارة الموارد المائية1202عامل مهنيوزارة التربية1037عامل كهرباء عامةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال6نعم0.00الكهرباءكهرباء1982-01-01درعا12120044349فاطمهحسام محمد عبد الغني17601400189

كهربائية

1032

72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0ال2522.002014نعمكهرباءكهرباء1983-07-28ريف دمشق03210029696امنه عائشهسهيل محمد قره جي17701400190

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1204سائقوزارة التربية1200سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1998-09-01طرطوس10100033452هناء سلطونمحمد مروان سلطون17801400191

باص

1007

1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00ال1986-09-25دمشق10100027927سهيال علياحمد نزيه محمد17901400192

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1200سائقوزارة التربية1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال9نعم0.00ال1986-01-15دمشق05150099947شهيدةميسر فهد صالح18001400193

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال262.002012نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1997-11-27ريف دمشق03140067102مديحه ابراهيممحمد خالد حجازي18101400194

 ICDLشهادة  1996-01-13الحسكة08100094284جميله االحمدجيان حسين احمد18201400195

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي433الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال186.002010نعم

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1976-01-01ريف دمشق03020000399خيريه هارونناظم عبد الرحمن غزاله18301400196

المستهلك

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1038سائق

1064سائقوزارة النقل1204سائقوزارة التربية1200سائقوزارة التربيةالال5نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-07-25دمشق01030082958زينبرضوان موفق الحموي18401400197

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال146.002018نعم1987-05-10طرطوس10270012605تحيا ابراهيمديما حكمت ديب18501400198

1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1204سائقوزارة التربية1038سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-03-15القنيطرة14010047741فاطمه المحمداحمد عبد الكريم الهيشان18601400199

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01دمشق01030324608منىمحمد زهير محمد فائز عكاشه18701400200

المستهلك

1038سائق

182خياط تربيط وتثقيبوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاع184مراقب عمل خطوزارة الدفاعالال0نعم169.002004نعمخياطةخياطة1989-02-14طرطوس10110002011تماسيلريم علي ميا18801400201

1200سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال1967-03-15الالذقية06050019428بانيهسائر غازي يوسف18901400202

113(كهربا)عامل مهني وزارة االتصاالت والتقانة1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال6نعم197.002001نعمكهرباءكهرباء1984-02-01ريف دمشق03120018334مريممحمد احمد حصوية19001400203

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1980-01-10طرطوس10270020657وحيدهتمام عز الدين عبدهلل19101400204

1010نساجوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1012مساعد تقديموزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1989-03-25طرطوس05150111130امينة سليمانامل محمد غانم19201400205

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-07-20دمشق03150009592ميساءوائل علي فرهود19301400207

المستهلك

1038سائق

206قاطف دموزارة الدفاع181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاع184مراقب عمل خطوزارة الدفاعالال0نعم146.002001نعمخياطةخياطة1987-01-01حماه05120036867كوثر سلومشاديه محمد محمد19401400208

شهادة مهنية في 1987-02-23حماه05170024459بحريه ابراهيمميرفت عفيف ابراهيم19501400209

الطحن

شهادة مهنية في 

الطحن

565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم144.002002نعم

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال0ال1646.002020نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1999-01-02دمشق03150041605ميسونمعاذ محمود حمود19601400210

9 من 3صفحة  12:56:11 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1204سائقوزارة التربية1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-06-20طرطوس10090041249سميعه زاهرعالء علي حسن19701400211

5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال122.002004نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1990-01-02حماه05180032123جهينه ابراهيمرؤى عبد اللطيف جديد19801400212

1026فني خياطوزارة الثقافة1025فني خياطوزارة الثقافة1024فني خياطوزارة الثقافةنعمال0نعم134.002009نعمخياطةخياطة1994-06-19حماه05070002690سعاد الساحليشروق سلمان الرمضان19901400213

112سائقوزارة االتصاالت والتقانة64سائقوزارة الكهرباء1سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال2نعم160.002013نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-01-10دير الزور09010152255زحله دومانزياد سليمان الحمود العابد20001400214

وزارة التجارة الداخلية وحماية 18سائقوزارة اإلعالمالال0ال1529.002014نعمسوق عموميشهادة سواقة1996-04-18الالذقية06100002072سعاد المطرجعفر عزيز ضاهر20101400215

المستهلك

1200سائقوزارة التربية1037سائق

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1987-09-01طرطوس10260013935رغيبه عبدهللاشذا علي عبدهللا20201400216

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1986-05-01حمص04140025040شاديا ديوبنيرمين محمد بدور20301400217

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1983-01-16حماه04140041600نجيده ابراهيماحالم بديع رستم20401400218

28سائقوزارة اإلعالم33سائقمجلس الوزراء557سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال1ال150.001996نعم1981-09-01حماه05190000352نجاح معطيأيهم نمر فياض20501400219

1002سائقوزارة العدل1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال8نعم0.00ال1990-01-01دمشق01010540004نديمهعبد الرحمن حسن القالع20601400220

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1041عامل فني تحميل وتفريغوزارة النقل1045عامل فني خزن وتبريدوزارة النقلالال0ال0.00ال1975-03-28ريف دمشق03250039026آمنة الخطيبأحمد عبده الشلبي20701400221

طائرات

1040

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1041عامل فني تحميل وتفريغوزارة النقل1038عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئةنعمال0ال2350.002015نعم2000-05-20حماه05100046464نوال غانممحمد عادل عليشه20801400222

طائرات

1040

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1985-04-08طرطوس10230002587مياده رمضانحنان بسام عمران20901400223

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة2001-07-10حماه05190040781ودادبشرى علي حسن21001400224

وثيقة مهنية في 1986-12-10حماه05180021209ليلى سالمهرجاء علي عباس21101400225

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعة1012مساعد تقديموزارة الصناعةالال0نعم0.00ال

1010نساجوزارة الصناعة1013عامل تبريزوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1981-01-22حماه05150071212امينه سليمانهنادي محمد غانم21201400226

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1984-09-26ريف دمشق03130011877سلوى عريجرنا مرسل صالح21301400227

1010نساجوزارة الصناعة1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1993-05-12دمشق10150014142منيرهمرام علي زينه21401400228

36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال168.002001نعم1986-07-25درعا12020057928مريم الحمدسميه منصور الحمد21501400229

1037عامل مهنيوزارة الثقافة1036عامل مهنيوزارة الثقافة1035عامل مهنيوزارة الثقافةالال0ال131.002001نعممهنية طباعةمهنية طباعة1978-04-20الالذقية05140027062فاطمة عليزينب احمد علي21601400230

72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0ال216.002010نعم1995-02-23ريف دمشق03210027625بشيره عباسمحمد اسماعيل شهاب21701400232

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1200سائقوزارة التربية1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكانالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-03-20حلب02210050263شكرية كرطهميالد عبد اللطيف حنورة21801400233

المستهلك

1038سائق

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1985-04-23دمشق01010062586فاطمه الخطيبرائد سليم الخطيب21901400234

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال136.002008نعم1993-05-04درعا12100001673لينا العزامحنا اياد العجوري22001400235

425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0نعم122.002005نعممهنية طباعةمهنية طباعة1988-11-28طرطوس10270001553شاديه علوشعال عبدالحسين معال22101400236

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال147.002008نعم1992-08-30درعا12100042553انشراحيزن سجيع العزام22201400237

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالنعم0نعم191.002012نعممهنية طباعةمهنية طباعة1997-02-25درعا12110103283مريم اسماعيلصفاء احمد خريبه22301400238

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال166.001991نعم1974-01-27دمشق01010386417تماممازن بركات الحداد22401400239

ميكانيك آليات ميكانيك آليات1986-01-01حمص04070014893غادهمحمد غسان المشلب22501400240

ديزل

عامل مهني اختصاص تجهيز وزارة النقل560سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال2577.002014نعم

(ميكانيك )محرك 

عامل مهني اختصاص وزارة النقل96

محركات ديزل

95

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل193ناسخ على الحاسوبوزارة الماليةالال0ال273.001996نعم1981-02-13ريف دمشق03320035543ناديا خضورسهى نديم أحمد22601400241

191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة الماليةالال0ال152.002001نعممهنية طباعةمهنية طباعة1985-04-18حماه05170033973ليلى سلمانوفاء محمد ابراهيم22701400242

1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1999-07-15حمص04220022211رقيهايفا طالل ادنوف22801400243

1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00التعبئة انتاجتعبئة انتاج1995-07-30حمص04220022160رقيه حميداناالء طالل ادنوف22901400244

6ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال1669.002021نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1973-10-17الالذقية06010087831نجيبهكفاح صالح سليمان23001400245

1002سائقوزارة العدل1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكانالال4نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1996-01-07حماه05180030512نهيده اسبرأشرف علي ديب23101400246

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالنعم0نعم0.00ال1969-10-25دير الزور09080096776حميده جاسمصالح عبود الحماده23201400247

1079عامل مهني فنيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1078عامل مهني فنيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1077عامل مهني فنيوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم0.00الطباعة حاسوبطباعة حاسوب1977-08-30القنيطرة05050072599وحيده ابو خضرربا احمد الخضور23301400248

72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0نعم1575.002015نعمكهرباءكهرباء2000-03-27دمشق90010253850منى حسينمحمد سعيد امجد ايوب23401400249

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-03-04القنيطرة14030069230حمده االحمدفادي هالل هالل23501400250

المستهلك

1200سائقوزارة التربية1038سائق

1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال9نعم0.00التعبئة انتاجتعبئة انتاج1991-06-27ريف دمشق03210018482مطيعه ابراهيممحمد محمود ابراهيم23601400251

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكنعمال5نعم0.00ال1991-03-09حمص04220047367ناجيه صالحعلي بديع العبود23701400252

المستهلك

1200سائقوزارة التربية1038سائق

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0نعم1526.002019نعمناسخناسخ2002-02-07دمشق01020113122ايناس سليقساره جمال بليق23801400253

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1986-01-20حماه05170013824مريم سالمةرانيه حسن دندش23901400254

1064سائقوزارة النقل1009سائقوزارة الصناعة1008سائقوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1981-12-05طرطوس10160155928نهله عنجاريمحسن ماجد عبد الكريم24001400255

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1009سائقوزارة اإلعالم1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1979-01-01دمشق90010094175شما العبدومازن قاسم ابو حالوة24101400256

المستهلك

1037سائق

1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1009سائقوزارة اإلعالم1002سائقوزارة العدلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-05-01دمشق01040283135نجودمحمد محمد زياد حمدان24201400257

28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية64سائقوزارة الكهرباء65سائقوزارة الكهرباءالال0نعم199.002001نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-09-03دمشق90010018684هاال حبوبفواز جمال شقير24301400258

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1985-11-26حماه05150044614سميعه المحمودأحالم عبدالكريم ابراهيم24401400259

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1984-12-19الالذقية02170009373نواهدرشا يوسف حبيب24501400260

1013عامل تبريزوزارة الصناعة1012مساعد تقديموزارة الصناعةالال2نعم0.00ال1986-08-26ريف دمشق03090002405غزاله ليالعلي احمد ليال24601400261

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال137.002001نعم1985-05-23ريف دمشق03150032949نداء هاللنسرين خالد هالل24701400263

المستهلك

564مساعد فني طحن

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9نعم0.00ال1991-03-05حلب02070113606سلوىعلي خالد الكياري24801400264

المستهلك

1037سائق

1002سائقوزارة العدل1000سائقوزارة الصحة1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-02-01ريف دمشق03320046887مريم المصطفىهايل خضر الخضر24901400265

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال160.001998نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1983-12-10حماه05110017939نوفه سلوملينا فردوس ابراهيم25001400266

 ICDLشهادة  1989-01-20دمشق01010012438بديعةفراس محمد بسام القحف25101400267

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي433الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم165.002003نعم

1200سائقوزارة التربية1066عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائية1000سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-08-02القنيطرة14050046013عليا عليمازن عايد القسيم25201400268

1030كهرباء سياراتوزارة االدارة المحلية والبيئة1037عامل كهرباء عامةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00الكهرباءكهرباء1985-08-27القنيطرة14060001325همن ياسينزكريا نايف القاسم25301400269

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-10ريف دمشق03060025079ثريامحمود عبد هللا خطاب25401400270

المستهلك

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1037سائق

206قاطف دموزارة الدفاع204سائقوزارة الدفاع212كوىوزارة الدفاعالال0ال134.002003نعم1988-04-09دمشق06200098332اسياهيفاء سرحان نصر25501400271

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال9نعم0.00ال1991-10-20ريف دمشق03060025477امنهحسين احمد الرحيل25601400272

المستهلك

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1037سائق

449مأمور هاتفوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1038عامل مقسموزارة السياحة184مامور هاتفوزارة الصحةالال10ال148.002007نعم1990-03-08إدلب07100098535فاطمة البكورإبراهيم خالد الجمعة25701400273

115سائقوزارة النقل68سائقوزارة الكهرباء1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال140.002008نعم(د)فئة شهادة سواقة1994-01-05حماه05190010003رنا الرستمعلي محمود سلمان25801400274

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة2000-03-20طرطوس10120015240آمالرشا نضال محمد25901400275

1005فني كهرباءوزارة التنمية اإلدارية1038عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئة1203عامل مهنيوزارة التربيةالال0نعم0.00التبريد وتكييفتبريد وتكييف2003-05-19طرطوس10090131124جنان سالمهمهند الدين حسين سالمه26001400276

1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1992-01-06درعا12060016501الهام العكاريزينب فارس الصالح النابلسي26101400277
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الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1988-10-28درعا12060014513الهامكوثر فارس الصالح النابلسي26201400279

1011مساعد نساجوزارة الصناعةنعمال0نعم0.00ال1989-11-01الالذقية06200029101ليمونهبشرى احمد صالح26301400280

1010نساجوزارة الصناعة1013عامل تبريزوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1998-10-24الالذقية06100044095غينيا ديبهنوار مالك علي26401400281

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم135.001999نعمناسخناسخ1984-02-25حماه05140033797نبيهه شاهينعفاف حسن نصور26501400282

1083سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1203عامل مهنيوزارة التربية1202عامل مهنيوزارة التربيةالال0نعم0.00ال1980-06-20حمص04080015422رئيفهكسيبه محمد الخضر26601400283

1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1200سائقوزارة التربيةالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-06-02طرطوس10120010796رفيعه يوسفعلي درغام معروف26701400284

2سائقوزارة اإلعالم1سائقوزارة اإلعالم18سائقوزارة اإلعالمالال0ال129.002001نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-01-01دمشق01010100653وفاء العكاريخالد جواد الجالد26801400285

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل114عامل تصويروزارة النقلنعمال0ال131.002005نعم1988-12-25حماه05130020534لميا اسكندرالهام حسيب صالح26901400286

6ناسخوزارة العدل193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية5ناسخوزارة العدلالال0نعم141.002004نعمناسخناسخ1989-08-24حماه05170034770وزيرههويدا مشهور موسى27001400287

1006فني ميكانيكوزارة التنمية اإلدارية1005فني كهرباءوزارة التنمية اإلدارية1030كهرباء سياراتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00الكهرباء سياراتكهرباء سيارات1993-01-03درعا12020055019اكلودرواد نزيه شديد27101400288

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1994-01-29حماه05190030242دالل خليلبشرى محمود جعبري27201400289

 ICDLشهادة  1989-05-08حماه05180006922موليه القاسمميس محسن احمد27301400290

في المعلوماتية

 ICDLشهادة  

في المعلوماتية

193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية36ناسخوزارة العدل1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم127.002004نعم

467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال1551.002018نعمالتمريضالتمريض2003-04-18حماه05100053597احالمبتول راشد سالمه27401400294

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1200سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00ال1980-06-10حماه05100034564دالل الشاعرقيس محمد خضور27501400295

المستهلك

1037سائق

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1000سائقوزارة الصحةالال9ال169.001998نعم1983-03-19الالذقية06100048360نايالمهند فايز ديوب27601400296

باص

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1007

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1987-05-12طرطوس10250001034مطيعه الكرممياسه محمد حامد27701400297

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1002سائقوزارة العدل1000سائقوزارة العدلالال8ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-01-07طرطوس10160069100زوات ابراهيماسامه علي عليشه27801400298

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1979-01-13حماه05170010374ازدهار صالحأزهار حسن سليمان27901400299

430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال130.002013نعممهنية طباعةمهنية طباعة1997-01-23الالذقية06200026147أملأالء سليم صالح28001400300

184مراقب عمل خطوزارة الدفاع182خياط تربيط وتثقيبوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاعالال0نعم135.002006نعمخياطةخياطة1991-05-27طرطوس10110031858نوال محمدنغم ابراهيم ابراهيم28101400301

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1647.002018نعم2003-01-01دمشق01010557680وفاء الشوامحمد محمد زهير لكه28201400302

1064سائقوزارة النقل1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1038سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00ال1980-06-20دمشق03050019014مريمعلي احمد ديب28301400303

شهادة مهنية في 1986-06-20السويداء13010160275سهام حامداحالم رياض درويش28401400304

الطحن

شهادة مهنية في 

الطحن

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم251.002001نعم

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 566مساعد فني غربلة

المستهلك

570وزان تعبئة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال130.002011نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1996-11-07السويداء13050039534نجاه شلغينسالف محمود شلغين28501400305

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 564مساعد فني طحن

المستهلك

573عامل صيانة

467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال2418.002016نعمالتمريضالتمريض1986-01-01درعا12010038975يسرى عياشناديه قاسم عياش28601400306

1012إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال151.002006نعم1991-10-17دمشق01010352727عسليههادي جريس كنهوش28701400307

6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال1ال136.002010نعمناسخناسخ1992-01-04دمشق01020188879خديجهعبد السالم احمد القاضي28801400308

170سائقوزارة الصحة112سائقوزارة االتصاالت والتقانة33سائقمجلس الوزراءالال1ال122.002003نعم(د)فئة شهادة سواقة1987-01-07حمص04120038614منى الحسنباسل علي الحسن28901400309

26عامل كهرباءوزارة االدارة المحلية والبيئة428عامل كهربائيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي27عامل مهني كهرباءوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال139.002003نعمكهرباءكهرباء1987-08-21طرطوس10090006251سلوى نجومحسين علي غانم29001400310

وثيقة مهنية في 1982-10-01طرطوس10090030308سهام محفوضمنهل حبيب عباس29101400311

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال

1000سائقوزارة العدلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1975-08-18دمشق01010170794رقيةرجب محمد كرم29201400312

1081حارس ممر سطحيوزارة النقلالال4نعم0.00ال1998-01-01ريف دمشق03060014094فطيم المسعودعوض ابراهيم الهالل29301400313

1076(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال9نعم0.00ال1993-03-30ريف دمشق03060013839ثريامحمد عيد حسين العبيد29401400314

1076(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال9نعم0.00ال1994-07-06دمشق03060014093فطيم المسعودهاني ابراهيم الهالل29501400315

439عامل مقسموزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم124.002004نعم1988-08-15دمشق14010026296هادية نقرشهناء بركات السمور29601400316

1076(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00ال1969-04-12ريف دمشق03060014074فطيم العيسىاحمد عوض الهالل29701400317

1005فني كهرباءوزارة التنمية اإلدارية1040عامل فني ترتيب ورعاية طائراتوزارة النقلالال8نعم0.00ال1991-06-03ريف دمشق03280062699انصافاحمد مرعي زيتون29801400318

1076(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00ال1974-11-13ريف دمشق03060014079تمام الباكرمحمد عبد الكريم الهالل29901400319

1076(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلنعمال0نعم0.00ال1994-03-04ريف دمشق03060015137بشيرة الجاسممحمود كرم الكرم30001400320

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1038سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال8نعم0.00ال1984-10-18طرطوس10020019066جهينا جهنيقصي طالب شيحا30101400321

المستهلك

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1037سائق

1010نساجوزارة الصناعةالال4نعم0.00ال1999-04-18ريف دمشق03030025599فاطمه الشلهأنس محمد كتكوت30201400322

115سائقوزارة النقل1066سائقوزارة النقل1064سائقوزارة النقلالال8ال173.002001نعم1986-03-30حماه05190017970ربيحه شدودعدي خليل معطي30301400323

وزارة التجارة الداخلية وحماية 560سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال2590.002014نعم(د)فئة شهادة سواقة1981-03-08حمص04070014861صبحيه الباكيرمهران علي المشلب30401400325

المستهلك

28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية561سائق

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل5ناسخوزارة العدلالال0ال150.002006نعمناسخناسخ1991-01-01حماه05190005113سميره محمودسماره صالح صقر30501400326

طائرات

206قاطف دموزارة الدفاع1040

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1200سائقوزارة التربية1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1978-07-10إدلب07220063496هالحمودمحمد رشاد قسوم30601400327

1009سائقوزارة الصناعة1008سائقوزارة الصناعة1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1980-10-06حمص04010085825خديجه محمد األسودحسن حمود األحمد30701400328

37ناسخوزارة العدل565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال126.002005نعم1990-03-03حماه05120030746فاطمه محمودلما عبدالمنعم سليمان30801400329

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال1745.002014نعممهنية طباعةمهنية طباعة1999-06-02إدلب07240133639حسناء اصطيفشذى فايز غندور30901400330

564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال124.001991نعم1976-04-24السويداء13050039811جميله سويدعالء سعود عماشه31001400331

564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال130.001995نعم1979-07-07السويداء13050039803جميله سويدبهاء سعود عماشه31101400332

564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال142.001992نعم1977-10-23السويداء13050039797جميله سويدضياء سعود عماشه31201400333

447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلمي467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال1576.002014نعم1999-10-08حماه05170004904عزيزه محمدمها علي ور31301400334

114سائقوزارة االتصاالت والتقانة185سائقوزارة المالية157سائقوزارة الصناعةالال9ال138.002007نعمسوق عموميشهادة سواقة1991-09-12درعا12170028295ازدهار السعديمحمد عمر السعدي31401400335

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال216.002011نعممهنية طباعةمهنية طباعة1997-01-01دير الزور09010092983ايمانعال مرهف بطاح الحصني31501400336

5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0نعم128.002006نعمناسخناسخ1990-02-17الالذقية06090099108الهامبشرى سمير جمعه31601400337

68سائقوزارة الكهرباء47سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال0ال177.002003نعمسوق عموميشهادة سواقة1978-04-23القنيطرة14040028577امنه يونسانس محمد سلوم31701400338

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال142.002000نعمناسخناسخ1986-01-01الالذقية06090005075عفافسوسن عدنان سلطان31801400339

وزارة التجارة الداخلية وحماية 28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية168سائقوزارة الماليةالال9ال1839.002021نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-01-03حلب02350042399وردة علي العبدعبد هللا يوسف العلي31901400340

المستهلك

556سائق

564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال157.001996نعم1980-07-28السويداء13050041896انصافواصف حمود صعب32001400341

109(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل108(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل107(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم60.001995نعمميكانيكميكانيك1985-01-08القنيطرة14040080664غاده غنوشنظير هشام النجار32101400342

1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال5ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-07-24ريف دمشق03010151138حياةمحمد خالد الحسين32201400343

1083سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1200سائقوزارة التربية1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال0نعم0.00ال1980-09-25حلب02120099776غيثاء العسليمحمد احمد حمدو العسلي32301400344

5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلنعمال0ال1430.002016نعم2002-01-01طرطوس10100028246هناء رستمدعاء فريز شاميه32401400345

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال180.002012نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1997-01-13إدلب07150029511غادة السليمميار ياسر دكدك32501400346

1004فني كهرباءالجهاز المركزي للرقابة المالية1079عامل مهني فنيوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1030كهرباء سياراتوزارة االدارة المحلية والبيئةالال8نعم0.00ال1983-04-14الالذقية06230011249فاديه عيسىنادر جميل عيسى32601400348

6ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال151.001993نعمناسخناسخ1977-05-15دمشق01010432799نجاحريم محمد فايز سرميني32701400349
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الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1035عامل مهنيوزارة الثقافة425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة الماليةالال0ال263.002013نعممهنية طباعةمهنية طباعة1998-08-22الالذقية06170002679مريم سلمانسراب حسن سلمان32801400350

72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0نعم181.001994نعمكهرباءكهرباء1978-12-08القنيطرة14010058929امينه العيسىاحمد اسماعيل المرزوقي32901400351

1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1075(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلنعمال3نعم0.00ال1999-10-20دمشق03060015139بشيره الجاسماحمد كرم الكرم33001400352

37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال154.002004نعم1988-10-04حمص04020033613كوثرشيرين محمد نور بكور33101400353

447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلمي467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال165.001994نعمالتمريضالتمريض1979-02-16حماه05180012923اميرهنسرين راشد وسوف33201400354

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال122.001997نعم1980-08-12دمشق06020029443رفيقةريم ابراهيم سليطين33301400355

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-15حماه05100067214يسرىمحمد محمود الحجة33401400356

المستهلك

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1037سائق

447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلمي467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال164.001996نعمالتمريضالتمريض1982-01-01الالذقية06170023311جهينهرجاء بهجت ابراهيم33501400358

565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال10ال215.002001نعم1986-10-01السويداء13050051063شاميهمعين اسعد عماشه33601400359

466مهني الة كاتبةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال139.002010نعم1994-01-19الالذقية06200055725سميرةسالم جميل ابو درعه33701400360

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1989-04-10دمشق01030195492حوريهمحمد سالم محمد االخرس33801400361

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال1987-01-01ريف دمشق03130024663فاطمه عثماننضال نواف نصر الدين33901400362

باص

1007

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1922.002017نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2003-01-20السويداء13120014980رنا هنيديالحارث ضرار الحجلي34001400363

6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل88عامل طباعةوزارة النقلنعمال0ال171.001995نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1980-12-01حماه05170022478وحيدة شدودفلاير وجيه صالح34101400364

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال173.002003نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1989-05-15دمشق01020127415منىمروه ماهر شيخه34201400365

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال170.001994نعم1978-05-25السويداء13050040994زهر البانحسام جاد الكريم شلغين34301400366

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 563سائق

المستهلك

572عامل جور استقبال

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية121سائقوزارة االتصاالت والتقانة199سائقوزارة الصحةالال0ال122.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1989-08-15الالذقية06220008525نذيرهفراس طالل الشاطر34401400367

18سائقوزارة اإلعالم69سائق :وزارة الكهرباءالال0ال139.002012نعم1997-09-09ريف دمشق03120033613فائزه راجحمحمد عبد المعطى راجح34501400368

شهادة مهنية في 1984-06-15السويداء13030027808هند سالمريوف نزيه سالم34601400369

الطحن

شهادة مهنية في 

الطحن

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويلوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال125.002003نعم

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 564مساعد فني طحن

المستهلك

566مساعد فني غربلة

شهادة مهنية في 1985-10-12السويداء13030027915عدنيه شرف الدين سالمعلى نهاد شرف الدين سالم34701400370

الطحن

شهادة مهنية في 

الطحن

وزارة التجارة الداخلية وحماية 564مساعد فني طحنوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال125.002001نعم

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويل

المستهلك

566مساعد فني غربلة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال4نعم0.00ال1988-07-22ريف دمشق03140033435اكرام الصعيديجهاد وليد الصعيدي34801400371

المستهلك

1005سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1037سائق

1004فني كهرباءالجهاز المركزي للرقابة الماليةالال8نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1992-01-01حلب02040038877هدىعمر عبد اللطيف العمر34901400372

6ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال123.002003نعم1988-04-27دمشق01040330596امنةمنار محمود القاضي35001400373

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال6نعم204.002001نعم1986-12-13الالذقية06200065243سكينهاياد عدنان محفوض35101400374

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية114سائقوزارة االتصاالت والتقانة64سائقوزارة الكهرباءالال3ال4500.002015نعمسوق عموميشهادة سواقة1997-11-09حماه05090022689سعاد بصوغيث احمد منال35201400375

وزارة التجارة الداخلية وحماية 571عامل طابق وتعقيموزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال153.001992نعم1977-03-21السويداء13050019673غزالهسهيل شاهر عامر35301400376

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 565مساعد فني صويل

المستهلك

564مساعد فني طحن

1061عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائية1058عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائية1055عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-06-19دير الزور09050038135زركه الطراداسماعيل عبد العيسى35401400377

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1990-01-02حماه05150093401جميله الخنيسهسمر محمد شعبان35501400379

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1983-02-24طرطوس10100034993نهلهنزيهه محمود رمضان35601400380

1075(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1079حارس ممر سطحيوزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال8ال1693.002014نعم1992-08-19ريف دمشق03040020150رويدهاحمد محمد هنديه35701400382

1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة2000-01-01القنيطرة14010028343صبحيه خليلدعاء احمد اسماعيل35801400383

6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال198.002012نعمناسخناسخ1998-01-01حمص04010748255هناء العباسايه غازي الطرشه35901400384

1017سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-08-03ريف دمشق03090010668ماجده الدبسأحمد ذيب العلي36001400385

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال7ال205.002004نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1989-09-05إدلب07170039945فلايرعبد هللا يحيى نداف36101400386

1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال2ال126.002006نعم1992-01-02ريف دمشق03040011729فاطمه خطابابراهيم حافظ خليفة36201400387

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال135.002008نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1993-05-06إدلب07180031668مريم ندافعماد أديب كيطون36301400388

1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-09-01الالذقية06200053479سلوىحمزة سليم اسماعيل36401400390

1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1000سائقوزارة الصحة1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال8نعم0.00ال1992-07-17حماه05070019918سميرهمحمد حكمت مهنا36501400391

1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1204سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال5نعم0.00ال1991-11-01حماه05100068946سالم شرارهطارق كمال حماده36601400392

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1064سائقوزارة النقلالال0نعم0.00ال1991-08-01دمشق90010176547نوال غازيرضا راشد مراد36701400393

طائرات

- عامل فني تغليف وزارة النقل1040

مستودعات

1046

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال2ال133.002005نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1989-01-08الالذقية06170004978منيعه اسماعيلجميل حامد اسماعيل36801400394

1009سائقوزارة اإلعالمالال0ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-01-07الالذقية06100010532فيروزأيهم عادل السكيف36901400396

1004فني كهرباءالجهاز المركزي للرقابة المالية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالنعم0ال238.002013نعم1998-11-30ريف دمشق03210028088نزهه يونسمحمد ابراهيم تغلب37001400397

5ناسخوزارة العدل117عامل تصويروزارة النقل193ناسخ على الحاسوبوزارة الماليةالال0ال275.002006نعمناسخناسخ1991-08-26ريف دمشق03110001439الفت حنانانادين عامر عمر37101400398

1066سائقوزارة النقل1083سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-09-12درعا12170044694صالحةمحمد برهان منير الشمالي37201400399

1012مساعد تقديموزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1985-08-01حماه05150046183بديعهصفاء احمد علي37301400400

1045عامل فني خزن وتبريدوزارة النقل1040عامل فني ترتيب ورعاية طائراتوزارة النقلالال0ال124.002006نعم1991-07-20دير الزور09010133038رانيه مرعيبدره ثابت المال عيسى37401400401

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1999-07-16طرطوس10270022724هتاف صالحعال احمد سليمان37501400402

وزارة التجارة الداخلية وحماية 556سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال196.002006نعم(د)فئة شهادة سواقة1985-01-19ريف دمشق03050018253فيروزمحمد أحمد دركش37601400403

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 557سائق

المستهلك

561سائق

190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية114عامل تصويروزارة النقلالال0ال130.002010نعممهنية طباعةمهنية طباعة1995-03-02الالذقية06100048907ريمههبه عماد علي37701400404

5ناسخوزارة العدل87عامل طباعةوزارة النقلالال0ال162.001994نعم1979-06-03الالذقية06110069319سليمههدى ابراهيم علي37801400405

576عامل حدادة ولحاموزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال169.001996نعمخراطةخراطة1979-06-10السويداء13020000824ميثه معروفكميل صالح الحمود هنيدي37901400406

178سائقوزارة المالية168سائقوزارة المالية33سائقمجلس الوزراءالال0ال142.002000نعم1985-03-13حماه05170022636عيدهفوزي حسان علي38001400407

568مساعد فني كهرباءوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال137.001988نعمكهرباءكهرباء1971-08-04السويداء13050019428نعامه عامرناصر فوزي عامر38101400408

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال182.002012نعم1991-01-31الالذقية06110086842سهيال ننهعلي ابراهيم اسكيف38201400409

182خياط تربيط وتثقيبوزارة الدفاع181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاع179خياطوزارة الدفاعالال0نعم157.002008نعم1993-11-16الالذقية06150068486شاديهمرح قاسم احمد38301400410

576عامل حدادة ولحاموزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0ال122.001987نعمحدادةحدادة1969-08-31السويداء13050039019منادي ابو لطيفرمزي سلمان ابو لطيف38401400411

5ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال133.001999نعمناسخناسخ1983-09-15الحسكة08010121861اميرهايمان صالح العرجه38501400412

1072عامل حراسة خطوزارة النقل1068عامل صيانة خطوزارة النقل1082حارس ممر سطحيوزارة النقلالال0نعم0.00ال1987-02-03دير الزور09050057699عنود الشالففادي عبد الحديد38601400413

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية65سائقوزارة الكهرباء33سائقمجلس الوزراءالال0نعم80.001992نعم1981-02-03حمص04040032310ظريفه حسننزيه عقل يوسف38701400414

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2516.002018نعم2003-07-25ريف دمشق03210034752نهيدة درويشمحمد سليمان سليمان38801400415

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال4ال179.002013نعم1994-01-01ريف دمشق03210035089فاديهمحمود احمد سليمان38901400416

36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدلالال0ال170.002003نعمناسخناسخ1988-08-22دمشق01010149828رأفتهبه احمد غسان عابدين39001400417

1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1000سائقوزارة العدلالال8نعم0.00ال1983-11-09حماه05120022985كوكبفادي ناصر ناصر يونس39101400418

1003عامل صحيةوزارة العدل1001عامل صحيةوزارة العدلالال10ال160.001997نعم1981-10-01طرطوس10160085006سوريا حسينعلي عزيز اسعد39201400420

1038عامل صيانةوزارة االدارة المحلية والبيئة1039سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1000سائقوزارة العدلالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-09-15حماه05150098288غزةوسام نبهان سليمان39301400421

9 من 6صفحة  12:56:11 17/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1005سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1066سائقوزارة النقل1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-06-06الالذقية06220025282جهيدهمحمد سيف الدين بدر39401400422

1000سائقوزارة العدل1002سائقوزارة العدلالال0نعم0.00ال1971-03-10إدلب07220024963عيوشأحمد محمد البكور39501400423

1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1064سائقوزارة النقل1066سائقوزارة النقلالال5نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1976-03-27دمشق01020137127ماجدةمحمد موفق ياسين زعويط39601400424

486سائقوزارة العدل1000سائقوزارة العدل1002سائقوزارة العدلالال0نعم60.001987نعم1975-01-05إدلب07240087592عيوشعبدو محمود عمرو39701400425

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال169.002007نعم1993-01-01ريف دمشق03150003268هدىسومر محمد الدنف39801400426

1079حارس ممر سطحيوزارة النقلالال3نعم0.00ال1994-06-25ريف دمشق03040015163هناء الكيالنيمصطفى محمد الكيالني39901400427

107(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0ال224.001995نعم1980-05-04ريف دمشق03040009388خضره عرابيخالد احمد القاضي40001400428

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1979-01-02ريف دمشق03060025564فاطمهجالل محمد السوقي40101400429

المستهلك

1037سائق

466مهني الة كاتبةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال168.002005نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1991-01-20حماه05150079396منى حسنمريم علي حسن40201400430

6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال173.001998نعمناسخناسخ1983-01-25دمشق01010004454نجاحخلود وليد الفحل40301400431

5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال122.002007نعم1993-01-10حماه05190033296فاطمهنورهان علي ابراهيم40401400432

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1667.002015نعمعامل كازيةعامل كازية2001-01-01درعا12160031103ريماعمار عدنان الكرتلي40501400433

1028عامل صيانة تجهيزات كهربائيةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00ال1981-02-02ريف دمشق03110030101سميحهسلمان سليم حاطوم40601400434

1002سائقوزارة العدل1204سائقوزارة التربية1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1977-09-25القنيطرة14040062035فطيم سعد الدينيوسف عطيه الحسين40701400435

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1204سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1987-02-10ريف دمشق03060024178فوزيهمحمود شحاده زهره40801400436

1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1204سائقوزارة التربيةالال6نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-04-19طرطوس10240019053امتثال يعقوبسمير ابراهيم يعقوب40901400437

1002سائقوزارة العدل1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1204سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1971-10-21ريف دمشق03110055571سليمه راشدأمجد صالح راشد41001400438

1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1204سائقوزارة التربية1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-02-25حمص04220008797حميده الحسنماهر يوسف العلي41101400439

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال152.001994نعم1980-04-17دمشق03150037890دعد القادريبشار مجد الدين القادري41201400440

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال161.002010نعم1995-01-31ريف دمشق03150003238حيات العبدهللاتوفيق فهد الدنف41301400441

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00ال1987-01-25الالذقية06090001692حياه يوسفمجد مفيد غنوم41401400442

المستهلك

1037سائق

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال134.001997نعم1982-09-10درعا12160040547خيريهمحمد محمد عدنان السالمي41501400443

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1204سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1980-04-10حماه05140024153رفعه قبقليمكنون صقر قاسم41601400444

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2879.002015نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2000-05-09ريف دمشق03140016811فاطمه حجازيعلي قاسم عمر41701400445

439عامل مقسموزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلمي449مأمور هاتفوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال60.001996نعم1978-11-10الالذقية06090056731رمزيةشيرين محمود جنود41801400446

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1046مستودعات- عامل فني تغليف وزارة النقل1061عامل فني تنظيف طائراتوزارة النقلالال10نعم0.00ال1993-01-01الحسكة08040036427جميله عيسىطالل عبدهللا العبيدو41901400448

طائرات

1040

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10نعم244.001994نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1980-01-05حماه05180024560وحيده العليرواد نمر العلي42001400449

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2420.002014نعم2000-01-02الالذقية06170035246فتحيهأمثل نمير عمران42101400450

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1018سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1000سائقوزارة الصحةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-01-14القنيطرة14050058871خالديهاحمد هاني حسن42201400451

المستهلك

1038سائق

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال225.002013نعم1998-05-13الالذقية06090061459فاطمةعامر بسام علي42301400452

6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلالال0ال125.002003نعم1988-04-05حماه05100009264شمسهسوزان صالح منصور42401400453

1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1979-03-13ريف دمشق03150008093مهاحسان محمد ديب الدنف42501400454

1028عامل صيانة تجهيزات كهربائيةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00الميكانيكميكانيك1983-03-10ريف دمشق03110031093محسنهابراهيم رفعات ابو خير42601400455

1028عامل صيانة تجهيزات كهربائيةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00الميكانيكميكانيك1978-03-10ريف دمشق03110031671فدوى ابو الخيرزاهر محمود ابو الخير42701400456

1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال209.001999نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1984-05-04ريف دمشق03150008060مها كلكوشحكمت محمد ديب الدنف42801400457

1028عامل صيانة تجهيزات كهربائيةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00الكهرباءكهرباء1978-03-03ريف دمشق03110030098سميةزياد حاطوم محمد42901400458

وثيقة مهنية في 1981-05-10حماه05190014465نوال يوسفاسعاف محمد ابراهيم43001400459

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1010نساجوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعةنعمال0نعم0.00ال

وثيقة مهنية في 1980-11-19حمص04010367952عبالبشرى كامل احمد43101400460

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1011مساعد نساجوزارة الصناعة1010نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال

وثيقة مهنية في 1988-08-01حماه05150022013نهاد زهراسمر عزو خليفه43201400461

العزل

وثيقة مهنية في 

العزل

1010نساجوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال

1002سائقوزارة العدل486سائقوزارة العدل1000سائقوزارة العدلنعمال0ال124.001997نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-09-14طرطوس10270021752أمل حسينناصر احمد حسن43301400462

88عامل طباعةوزارة النقل181معلم خياطة وتفصبلوزارة الدفاعالال0ال189.002020نعمخياطةخياطة1994-05-08طرطوس10100017719خديجهنادين عز الدين اسماعيل43401400463

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال131.002003نعممهنية طباعةمهنية طباعة1988-05-10القنيطرة14050031621رغده حمدعبير دهام الدهام43501400464

36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدل83عامل طباعةوزارة النقلالال0ال173.002000نعم1986-01-10الالذقية06110063504جمانه سليماناريج يوسف يوسف43601400465

33سائقمجلس الوزراء65سائقوزارة الكهرباء28سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8ال162.001998نعم1983-11-12الالذقية06230004817ترياق عليدريد سلمان حماده43701400466

181عامل صيانةوزارة المالية80عامل مهني كهربائيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية44فني كهرباء وإضاءةوزارة الثقافةالال4ال257.001995نعم1978-09-25دمشق01010117580داللمحمد عدنان قتالن43801400467

33سائقمجلس الوزراء2سائقوزارة اإلعالم9سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيشالال0ال140.001994نعم1977-07-27ريف دمشق03230007895مريم الطواحفؤاد محمد الجوجو43901400468

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1972-12-26دمشق01030223334منيرهغسان احمد السليم44001400469

وزارة التجارة الداخلية وحماية 561سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال8ال126.002001نعم(د)فئة شهادة سواقة1985-06-18طرطوس10090089697بديعه فياضبشار عزيز ميهوب44101400470

المستهلك

69سائق :وزارة الكهرباء560سائق

عامل فني ترتيب ورعاية وزارة النقل1041عامل فني تحميل وتفريغوزارة النقل1061عامل فني تنظيف طائراتوزارة النقلالال0نعم0.00ال1991-01-29ريف دمشق01010190468زينبعمار نعمان االسود44201400471

طائرات

1040

1065سائق معدات أرضيةوزارة النقل1204سائقوزارة التربية1026سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-12-04السويداء13090025205غزاله ابو سعيدباسل صابر شقير44301400472

191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال123.002022نعممهنية طباعةمهنية طباعة1985-09-20الالذقية06100036567جهيدهزينب خليفه ضاهر44401400473

وزارة التجارة الداخلية وحماية 28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية464مهني سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم140.001995نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-01-03ريف دمشق03140020651زعيله الحفيريكمال عبد الرزاق عبد الرزاق44501400474

المستهلك

569سائق

201عامل الة خياطةوزارة المالية213كوىوزارة الدفاع461خياطة- عامل مهني وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال153.002000نعمخياطةخياطة1984-06-26طرطوس10170017697اماسيل داودعروبه صقر سليمان44601400475

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال1579.002018نعم1993-04-22ريف دمشق03140049511فدوى سماقمحمد خير علي ناصر الدين44701400476

1000سائقوزارة العدل1002سائقوزارة العدلالال0نعم0.00ال1976-04-01حلب02300039321صفيه علويحيى مصطفى شيخ موسى44801400478

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكاننعمال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-01-15حماه05210014811مريم الفرجزاهر محمد الفرج44901400479

1077(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال10نعم0.00ال1993-01-01إدلب07220001969رسمية سلهبعيسى محمد زعيم45001400480

190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال171.002010نعممهنية طباعةمهنية طباعة1995-09-17حمص04140026185نصرهمرح سلمان خضر45101400481

نور الربيع محمد خالد 45201400482

المصري

190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية36ناسخوزارة العدل425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال172.002009نعممهنية طباعةمهنية طباعة1994-08-26دمشق01010772615فاطمه

1075(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال3نعم0.00العامل صيانةعامل صيانة1990-03-12دمشق03040015594سلمهعلي سليم الكيالني45301400483

170سائقوزارة الصحة19سائقوزارة اإلعالم33سائقمجلس الوزراءالال0ال132.001987نعم(د)فئة شهادة سواقة1970-05-20السويداء13010121362نزيهارائد طالل كيوان45401400484

1075(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال4نعم0.00العامل صيانةعامل صيانة1992-01-21دمشق03040027302نعيمهاحمد عبدهللا شعبان45501400485

64سائقوزارة الكهرباء65سائقوزارة الكهرباء1000سائقوزارة العدلالال0ال134.001995نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-08-24القنيطرة14050059836حميدهعبد االله محمد السمهر45601400486

190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية83عامل طباعةوزارة النقل6ناسخوزارة العدلالال0نعم154.002005نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1990-08-13دمشق01030356674وفاءدانيه محمد رضوان الطحان45701400487

1051عامل قيادة مركباتوزارة الموارد المائية1050عامل صحيةوزارة الموارد المائيةنعمال5نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1978-03-08ريف دمشق03200031800ساميهمحمود ثائر علي حسيان45801400488

وزارة التجارة الداخلية وحماية 5ناسخوزارة العدلالال0ال1730.002020نعم(د)فئة شهادة سواقة1989-05-10السويداء13020016510جنيت البنيثائر ابراهيم بندق45901400489

المستهلك

170سائقوزارة الصحة1037سائق

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال178.002003نعم1988-06-22السويداء13010015858اسعاف العسافسالم موسى البشاره46001400491

- عامل فني تغليف وزارة النقل1045عامل فني خزن وتبريدوزارة النقل110حارس ممر سطحيوزارة النقلالال9ال1300.002016نعم1986-11-07طرطوس10160123783ليلى حمودرواد عقل علي46101400492

مستودعات
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64سائقوزارة الكهرباء1002سائقوزارة العدل486سائقوزارة العدلالال0ال1965.002020نعم1973-09-07ريف دمشق03140005491عائشه قاسمعبد الرزاق احمد الصالح46201400493

44فني صيانة كهرباءوزارة الزراعة واإلصالح الزراعي1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال9ال152.002007نعم1993-01-05الالذقية06230002605جميلهعلي حبيب محمد46301400495

86عامل طباعةوزارة النقل88عامل طباعةوزارة النقل83عامل طباعةوزارة النقلالال0ال141.001997نعم1981-09-21طرطوس10230035880حياةفاديه مصطفى علي46401400496

193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال152.001995نعمناسخناسخ1980-02-14الالذقية06100021200فريدةسوسن يحيى اسماعيل46501400498

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-03-08دمشق01020186260رباحفادي احمد رنكو46601400499

المستهلك

1037سائق

1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال3نعم0.00ال1998-09-07ريف دمشق03040005669خديجه رزقمحمد عبد القادر نقرش46701400500

1000سائقوزارة العدل1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-09-09طرطوس10100024970سهيال سعودعلي احمد سعود46801400502

447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال175.002011نعمالتمريضالتمريض1983-01-01إدلب07220056010نايالمنال اسماعيل العموري46901400503

1026فني خياطوزارة الثقافة1025فني خياطوزارة الثقافة1024فني خياطوزارة الثقافةالال0ال127.001987نعمخياطةخياطة1971-07-25الالذقية06090033975زكيهعواطف مسلم عبد هللا47001400504

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1200سائقوزارة التربيةالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-05-14ريف دمشق01010172560ناديهفراس عدنان البوشي47101400505

المستهلك

1066سائقوزارة النقل1037سائق

1010نساجوزارة الصناعة1011مساعد نساجوزارة الصناعة1013عامل تبريزوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1981-03-01الحسكة08090077017شيرينه خليلسمير خير الدين شاهين47201400506

172مراسلوزارة الصناعة467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال195.002012نعمالتمريضالتمريض1997-01-03دمشق12060007524فاتن مرعيلمى فيصل السخني47301400507

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1586.002016نعم2001-06-02ريف دمشق03140065026لينا مقصودمحمد علي ريحان47401400508

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال10ال144.002007نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1991-08-18الالذقية06120001943سليمهاحمد محي الدين الشيخ47501400509

1039سائقوزارة النقل1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال5نعم0.00ال1985-01-02حماه05190025917حياة محمودعالء ناصيف ناصيف47601400510

5ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل37ناسخوزارة العدلالال0ال127.002004نعمناسخناسخ1988-07-01حماه05100026526فوزه مظلومعليه عبد اللطيف يوسف47701400511

64سائقوزارة الكهرباء178سائقوزارة الدفاع20سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال7ال213.001996نعم(د)فئة شهادة سواقة1981-08-08طرطوس10140014816ميا حسنجابر علي ابراهيم47801400512

1204سائقوزارة التربية1000سائقوزارة العدل1002سائقوزارة العدلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-02-28درعا12160044777فاطمهمحمد عبد الرحيم النمر47901400513

عامل صيانة تجهيزات وزارة الموارد المائية1004فني كهرباءالجهاز المركزي للرقابة المالية1202عامل مهنيوزارة التربيةالال8نعم0.00التمديدات كهربائيةتمديدات كهربائية1983-01-20الالذقية06100048085يسرىوائل ابراهيم زريقه48001400514

كهربائية

1033

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال167.002004نعمناسخناسخ1988-06-16القنيطرة14040044880فوزيه السيدربا نديم السيد48101400515

1009سائقوزارة الصناعة1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1008سائقوزارة الصناعةالال9نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1988-10-15دمشق01010206623نائلةمحمد عبده محمد صالح دردر48201400516

179سائقوزارة المالية10سائقالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش20سائق باصوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0ال163.001993نعمسوق عموميشهادة سواقة1978-05-22الالذقية06220033432منيرهيوسف محمود فاضل48301400517

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1000سائقوزارة الصحةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-01-20القنيطرة14030044010غازيه الرمضانعالء محمد محمد48401400518

المستهلك

1038سائق

1075(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00ال1995-01-20ريف دمشق03040006821امون بكرمجد دياب دياب48501400519

1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1200سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-06-01حماه05190001279اميرة ايوبايهم محمد محفوض48601400520

1016عامل عوادم نسيجوزارة الصناعة1015عامل شلل وتنظيف مواسيروزارة الصناعة1013عامل تبريزوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1992-07-20حماه05190029616عائده جبورنور نصر علي48701400521

1065سائق معدات أرضيةوزارة النقل1064سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1977-03-04دمشق90010164972مريمجمال محمد حسن48801400522

1016عامل عوادم نسيجوزارة الصناعة1015عامل شلل وتنظيف مواسيروزارة الصناعة1013عامل تبريزوزارة الصناعةالال0نعم0.00الخياطةخياطة1981-11-21حمص04010874917نجاحروال محمد صافي48901400523

1068عامل صيانة خطوزارة النقل1079حارس ممر سطحيوزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00الحدادةحدادة1986-03-01ريف دمشق03040023467فاطمهسامر حسين السيد49001400524

192(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلمي190(طباعة مختلفة  )طباع وزارة الماليةالال0ال127.002018نعممهنية طباعةمهنية طباعة1989-01-08دمشق01010090143قمروالء رضوان قدو49101400525

1080حارس ممر سطحيوزارة النقل1082حارس ممر سطحيوزارة النقلالال0نعم0.00ال1999-09-26ريف دمشق03300054415رحمه المرعينور الدين هايل المطبق49201400526

1080حارس ممر سطحيوزارة النقل1082حارس ممر سطحيوزارة النقلالال2نعم0.00ال2000-01-01القنيطرة14050029209عواطفمالك حسن المرعي49301400527

109(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل108(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل107(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال3ال191.002011نعم1996-09-23ريف دمشق03040020154رابعه جبلاحمد حسين هنديه49401400528

1039سائقوزارة النقل1017سائقوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1007ميكرو باص/ سائق آلية متوسطة وزارة الصناعةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-01-23حلب02230051915عيشهعمر احمد عساف49501400529

560سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال9ال195.002008نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-10-24ريف دمشق03300001622صفاء ريمانفراس اكرم ريمان49601400530

1079حارس ممر سطحيوزارة النقل1068عامل صيانة خطوزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00الحدادة و  لحامحدادة و  لحام1989-05-24ريف دمشق03040014695عليا فارسفؤاد عماد الدين الحموي49701400531

1051عامل قيادة مركباتوزارة الموارد المائية1050عامل صحيةوزارة الموارد المائية1049عامل صحيةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1986-03-03ريف دمشق03200031780ساميه صالحعبد اللطيف علي حسيان49801400532

1048عامل صحيةوزارة الموارد المائية1050عامل صحيةوزارة الموارد المائية1049عامل صحيةوزارة الموارد المائيةالال3نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1997-01-01ريف دمشق03200031730ساميةعمران علي حسيان49901400534

سوق مركبة شهادة سواقة2000-01-31دير الزور09080270097هيام العباسغنام صالح الحماده50001400535

أشغال

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1028سائق آلية ثقيلةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال3نعم0.00ال

1200سائقوزارة التربية1204سائقوزارة التربية1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال7نعم0.00ال1986-01-05ريف دمشق03340009728نجاح قطايفيوسف تيسير الغوراني50101400536

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1083سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-08-30حلب02340081773حليمه ابراهيمحسين عبد الرحمن الخلف50201400537

1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقل1074(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0ال1721.002016نعم2002-01-02ريف دمشق03040000904حوريه وفامحمد احمد وفا50301400538

1204سائقوزارة التربية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1009سائقوزارة اإلعالمالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-11-02الالذقية06100075843يمنىيامن غسان محمد50401400539

1200سائقوزارة التربية1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1064سائقوزارة النقلالال0نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1965-08-05دمشق90010080926ناديا القدسيعدنان عبدهللا بشناق50501400540

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1618.002017نعم(د)فئة شهادة سواقة1977-01-01ريف دمشق03060025180فاطمه ناصرخلدون نزيه خطاب50601400541

1069عامل صيانة خطوزارة النقل1068عامل صيانة خطوزارة النقل1073(عامل فصل ووصل)مفتاحي وزارة النقلالال0نعم0.00العامل صيانةعامل صيانة1986-02-25دمشق90010018768صباحايمن حسن محمود50701400542

170سائقوزارة الصحة114سائقوزارة الموارد المائية429سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال127.002007نعمسوق عموميشهادة سواقة1991-05-29السويداء13100002517سوسنوئام سلمان صافي50801400543

1081حارس ممر سطحيوزارة النقلالال8نعم0.00ال1991-01-04ريف دمشق03320000689حمده العبدمحسن محمد العبدان50901400545

1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1009سائقوزارة الصناعة1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9نعم0.00ال1991-12-12ريف دمشق03110040124زهيه السقعانباسل صالح السقعان51001400546

وزارة التجارة الداخلية وحماية 28سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1646.002020نعم(د)فئة شهادة سواقة1978-05-15ريف دمشق03150003070مريم وطفهمحمد خالد خالد الدنف51101400547

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 559سائق

المستهلك

558سائق

36ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0نعم138.002013نعمناسخناسخ1998-09-09الالذقية06010428420ثناء محمدنورا لؤي اسماعيل51201400548

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-02-01ريف دمشق03140056113مريمنورس فاروق علي51301400549

المستهلك

1005سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1037سائق

1062سائقوزارة األشغال العامة واإلسكان1066سائقوزارة النقل1039سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1974-04-10الالذقية06300050174كوكبماهر علي حسن51401400551

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2027.002016نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2001-04-27ريف دمشق03140007091ابتسام عليمحمد أحمد عليان51501400552

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال190.001991نعم1974-01-18دمشق12040001620عيدهمنى عبدهللا البرتاوي51601400553

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكان1039سائقوزارة النقلالال0نعم0.00ال1979-02-19دمشق01010109570سهامحسام سمير عوامه51701400554

المستهلك

1037سائق

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال138.002001نعمناسخناسخ1983-09-04الالذقية06090122675اميرهمنال علي شاهين51801400556

37ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال0ال173.001992نعمناسخناسخ1977-10-28حماه05190022751اميره جوالقريمه علي شاهين51901400557

1002سائقوزارة العدلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-05-10دمشق01010601638حياةخضر محي الدين دواره52001400559

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1066عامل قيادة الياتوزارة الموارد المائيةالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-02-29دير الزور09120094013مسيره العليمحمد اسعد العلي العواد52101400560

المستهلك

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1038سائق

193ناسخ على الحاسوبوزارة المالية6ناسخوزارة العدل36ناسخوزارة العدلنعمال0نعم133.001998نعم1983-07-25حمص04010900383فاطمهميساء علي جعفر52201400561

192(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية191(طباعة مختلفة  )طباع وزارة المالية425طباعوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال184.001991نعممهنية طباعةمهنية طباعة1975-08-08دمشق90010053123فائزة العاصيهالة اسعد اسعد52301400562

1064سائقوزارة النقل1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال2نعم0.00ال1982-07-02درعا12040013419ناجيهعالء عبد اللطيف الزامل52401400563

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-04-08طرطوس10270020539ظهيره عمرانأسامه فهد حسن52501400564

المستهلك

1023سائق خفيفةوزارة الكهرباء1038سائق

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال3ال153.001994نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1978-04-02ريف دمشق03150023934الهام هالليوسف عبد الرحيم هالل52601400565

1204سائقوزارة التربية1200سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-08-20السويداء13100000424أميرهوسيم فوزي الباسط52701400566
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الرابعة:دمشق        الفئة:محافظة

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال2134.002015نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2000-08-29درعا12160157495ابتسام القزحلييزن زهير السالمه52801400567

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال217.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1990-05-06ريف دمشق03150041413نعمتعمران خالد تكتوك52901400568

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 560سائق

المستهلك

561سائق

1006سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1002سائقوزارة العدل1200سائقوزارة التربيةالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-06-01إدلب07100014431صبحية أبو حمدانعبد الكريم محمود األذن53001400569

37ناسخوزارة العدل6ناسخوزارة العدل5ناسخوزارة العدلالال2ال141.001996نعم1979-06-16الالذقية06220011903غاليااسامه جودت غصن53101400570

1038عامل مقسموزارة السياحة119عامل مقسموزارة االتصاالت والتقانةالال0ال2393.002014نعمعامل مقسمعامل مقسم2000-09-01الحسكة08050047094تغريد العليفراس عيسى فريح53201400571

115سائقوزارة االتصاالت والتقانة112سائقوزارة االتصاالت والتقانة28سائق سيارة خفيفة أو كبيرةمصرف سورية المركزيالال0ال122.001988نعم1971-02-10حماه05150113002خضرهمحمد اسكندر العبد الرحمن53301400572

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1064سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-02-09دمشق01020042454يسرى عوادبالل فائز بزرتو53401400573

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1983-10-15حماه05150096773نسيمه ونوسحسام عباس صاطور53501400574

المستهلك

1005سائقالجهاز المركزي للرقابة المالية1038سائق

467ممرضة مساعدةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي447محضروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال1302.002020نعمالتمريضالتمريض2004-09-13دمشق01010710434ساميه معضمانيسوسن محمود كوالكي53601400575

88عامل طباعةوزارة النقل117عامل تصويروزارة النقل36ناسخوزارة العدلالال0نعم154.001991نعممهنية طباعةمهنية طباعة1976-09-10ريف دمشق03190045235رفيقه بدرانسلوى قاسم بدران53701400576

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1016سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-01-30ريف دمشق03140037784حليمهمحمود محمد قعدان53801400577

المستهلك

1037سائق

1005سائقوزارة الشؤون االجتماعية والعمل1009سائقوزارة اإلعالم1011سائقوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال0نعم0.00ال1970-09-28دمشق90010191396مفيدة حمادةلؤي فالح حمادة53901400578

73عامل مهنيوزارة الكهرباء72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباءالال1ال154.002000نعمكهرباءكهرباء1984-07-20ريف دمشق03210031945لطفيه بكريمحمدسليمان سمير بكري54001400579

1039سائقوزارة النقل1063سائقوزارة األشغال العامة واإلسكان1200سائقوزارة التربيةالال5نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-11-05طرطوس10270015487جومانه نصرهاصف عماد حسن54101400580

1008سائقوزارة الصناعة1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1981-03-06درعا12100001471ابتسامخلدون عدنان العجوري54201400581

1064سائقوزارة النقل1065سائق معدات أرضيةوزارة النقل1066سائقوزارة النقلالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-03-01الالذقية06100004176بديعه العليعيسى احمد حسن54301400582

1076سائقوزارة التعليم العالي والبحث العلمي1204سائقوزارة التربية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1987-07-10حماه05100072377وفيقة قمرياحمد علي قمري54401400583

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1201سائقوزارة التربية1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-01-01إدلب07050023114حربا الشحودعلي حسن الشمري54501400584

المستهلك

1037سائق

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال142.002004نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1987-10-06القنيطرة14010069414فوزيهشاديه محمد المحمد54601400585

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم193.002001نعمناسخناسخ1986-02-02ريف دمشق03150048069صباح العمرمحمد نادر عشيش54701400586

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال1616.002015نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج2000-07-01طرطوس10120003776غرام سالمهاحمد نورس غانم54801400587

72عامل مهنيوزارة الكهرباء71عامل مهنيوزارة الكهرباء70عامل مهنيوزارة الكهرباءالال0ال214.002013نعمكهرباءكهرباء1997-01-10ريف دمشق03210029637اميرةسوار نديم عباس54901400588

1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1204سائقوزارة التربية1023عامل قيادة مركبات خفيفةوزارة الموارد المائيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1975-04-29دمشق03010161148فطيمخالد محمد الجدعان55001400589

1002سائقوزارة العدل1000سائقوزارة الصحة1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1975-01-30الحسكة08100091148جميلهنضال يوسف عبدالرحمن55101400590

1064سائقوزارة النقل1066سائقوزارة النقل1022سائق إطفاءوزارة االدارة المحلية والبيئةالال0نعم0.00ال1979-09-05القنيطرة14040039500تركيه محمودعمر محمد محمود55201400591

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم2233.002014نعم1989-09-08درعا12160154801ابتسام القزحلياحمد زهير السالمه55301400592

1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنية1013إطفائيوزارة النفط والثروة المعدنية1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم126.001986نعم1969-11-16ريف دمشق03140004042وردة اسماعيلعلي محمد ريحان55401400593

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1986-07-13ريف دمشق03140015071وفاء عليباسل فؤاد جابر55501400594

1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1014سائق خفيفةوزارة النفط والثروة المعدنية1015سائق ثقيلةوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00ال1986-10-01ريف دمشق03140023771سميره جابرمحمد عبد هللا علي55601400595

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم272.002008نعم1993-12-02طرطوس10020048814هيام سليمانعالء حسن منصور55701400596

1011عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0ال193.002010نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1994-08-09دمشق01020089966بثينه شاهدبراء كنان برهان55801400597

1024سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1023سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-12-15إدلب07100044721فاطمه أسعدمحمد عارف عادل الدرويش55901400598

1040عامل فني ترتيب ورعاية طائراتوزارة النقلالنعم0نعم0.00الالغسيل والكويالغسيل والكوي1985-01-01دمشق01020140232داللنور احمد ياسر الشماع56001400599

432الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي431الة كاتبة- عامل كمبيوتر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي430الة كاتبة- عامل كمبيوتروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال0ال139.001996نعمطباعة حاسوبطباعة حاسوب1981-03-06حماه05120017135خديجه جاروشرحاب يوسف سليمان56101400600

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1975-08-17دمشق03260002769ميهابهادي حسن كشيك56201400601

المستهلك

1038سائق

وزارة التجارة الداخلية وحماية 28سائقوزارة النفط والثروة المعدنية1سائقوزارة اإلعالمالال0ال138.001996نعمسوق عموميشهادة سواقة1981-09-01حماه05130035573سميره سعدالدينحسام محمد العيسى56301400602

المستهلك

556سائق

1200سائقوزارة التربية1064سائقوزارة النقل1066سائقوزارة النقلالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1973-07-10دمشق01030011732فريزه ديبحسن كامل احمد56401400603

1039سائقوزارة النقل1200سائقوزارة التربية1037سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-07-24ريف دمشق03010174479امنهمازن محمد بنيان56501400604

1079حارس ممر سطحيوزارة النقلالال0ال2683.002017نعم2003-01-02إدلب07240012951أحالم حموديمحمد حسان حمودي56601400605

- عامل فني تغليف وزارة النقل1015سائق آلية خاصةوزارة االدارة المحلية والبيئة1038سائقوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلكالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1970-03-24دير الزور09030009032فاطمه العفيشمحمد خلف الخضر56701400607

مستودعات

1046

1008سائقوزارة الصناعة1002سائقوزارة العدل1004سائقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1988-01-01الالذقية06210011361سلمى حليميكريم عبدو سقر56801400608

1010عامل تعبئة وشحنوزارة النفط والثروة المعدنية112سائقوزارة الموارد المائية113سائقوزارة الموارد المائيةالال7ال190.001995نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-12-20طرطوس10240004875هيامهمام محي الدين عثمان56901400609

ميكرو / سائق آلية متوسطة وزارة الصناعة1008سائقوزارة الصناعةالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1980-09-15ريف دمشق03090011655فوزيهمحمد عمر دياب57001400610

باص

1000سائقوزارة الصحة1007

1040عامل فني ترتيب ورعاية طائراتوزارة النقلالال0نعم0.00ال1982-01-25ريف دمشق03060024841صباح المصريمهيره حسين المصري57101400611
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