
خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العامنوع المؤهل العلميتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

عسكرية

أخوة ذوي شهداء

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال75.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-02-10دير الزور09010240122هدى المحمدهبه انور العبوش112100001

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال75.0420181معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010275358فوزية العليقاسم محمد المحمد المحمد212100002

وزارة الزراعة واإلصالح 2270مدرسوزارة التربية182رئيس شعبة الشطبوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال76.4120200فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-31دير الزور09010072603نوراسماعيل بديع المحمد البطاح312100003

الزراعي

1205مدرس

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.6020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09070082842فلاير العبد الفالحامل مروان الفناش412100004

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربية179

الزراعي

1201مدرس

2295مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال74.5220150لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-08دير الزور09010076548سحر الجاسمتسنيم محمود الجاسم العبيد512100005

2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال61.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01دير الزور09010164026كفا الحاج حمدوجود سليمان الحاج فنوش612100006

2286مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال60.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01دير الزور09010164030كفا الحاج حمدونور سليمان الحاج فنوش712100007

2357مدرسوزارة التربيةالال81.1420210معلم صفتربيةإجازة1996-11-16دير الزور09040063011ملك العيدهنادي عبدالعزيز البدعي812100008

2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال71.4920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01دير الزور09010047086رقيه البعاجيمام عبدالرحمن ادواره912100009

2357مدرسوزارة التربيةالال64.4820200معلم صفتربيةإجازة1995-09-02دير الزور09040012697عايشة العلي الحسنجواهر عبدهللا العبدهللا العلي1012100010

2357مدرسوزارة التربيةالال66.2820200معلم صفتربيةإجازة1992-09-04دير الزور09040059148شوحهأمينة حميدي القدور1112100011

2357مدرسوزارة التربية2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال70.4020170معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09010123410سوله الدعساحمد صالح صالح السايج1212100012

2248مدرسوزارة التربية2252مدرسوزارة التربيةالال72.8120200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-04-01دير الزور09120045790لطيفه ظاهرراويه نصر االحمد1312100013

2254مدرسوزارة التربية2256مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال74.8020200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01دير الزور09010204913هيام النجاراسراء ابراهيم العجاج1412100014

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال70.6220200علوم األغذيةهندسة زراعيةإجازة1994-01-01دير الزور09010170230خوله المصلحدنيا نزار الحاج طحطوح1512100015

2358معلم صفوزارة التربيةالال63.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010170271خوله المصلحإيناس نزار الحاج طحطوح1612100016

505معاون رئيس كتابوزارة العدل642دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال60.4420180حقوقحقوقإجازة1994-08-09دير الزور09010332631نجاحاسماء دحام حسين علي الناصر1712100017

2358معلم صفوزارة التربيةالال67.4820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10دير الزور09010177537نجاح الهاديعائشه دحام حسين علي الناصر1812100018

2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية1202مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال61.2120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-05دير الزور09080079005جميلة المحمد الحاجاسماء محمد االحمد1912100019

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال61.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010151482صباح الصالحاسالم شفيق الحدو2012100020

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.3220200معلم صفتربيةإجازة1986-01-01دير الزور09120048135نوره االبراهيماماني محمود العساف2112100021

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال69.4320210معلم صفتربيةإجازة1965-07-15دير الزور09120089805عليه الحسينخالدية ابراهيم العساف2212100022

وزارة الشؤون االجتماعية 640دارسوزارة المالية445معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال56.2520200حقوقحقوقإجازة1996-07-25دير الزور09010177533نجاح الهاديفاطمه دحام حسين علي الناصر2312100023

والعمل

114معاون رئيس شعبة

2357مدرسوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال61.8520200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010205018اسمهان الموسىسميه محمود الحماده2412100024

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.8420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09010155947ايمان الحمش الناصرمروه احمد الشحاذه2512100025

645دارسوزارة المالية876حقوقيوزارة الموارد المائية231مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال65.1920170حقوقحقوقإجازة1995-01-14دير الزور09120025629براءه المحيسننجوى عادل بصري2612100026

878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال72.7320170تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1994-01-01دير الزور09010111684سعاددعاء محمود مصطفى2712100027

رئيس شعبة مراقبة المستودعات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال56.7120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09070015518فلاير العبد الفالحايمان مروان الفناش2812100028

الفرعية

2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربية180

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.4220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010210100ميسه الحنتخلود جمال عشاوي2912100029

2294مدرسوزارة التربيةالال59.8720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-21دير الزور09120052585منى السليمانبسمة عبدهللا الحماد3012100030

وزارة الشؤون االجتماعية 657معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.1020210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01دير الزور09010140156براءه الكدوربيلسان جمال سليمان3112100031

والعمل

230محاسب رئيسيوزارة الكهرباء113معاون رئيس شعبة

2284مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية1201مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال61.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الحسكة08150005030اميره وضحانشعاع ميسر خضر3212100032

878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال74.8020210تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-06-01دير الزور09010159220فتحيه المهباشهيا سعدهللا اليوسف3312100033

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال75.5320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010276377كوثركفاء رشيد العبد الحي3412100034

وزارة الزراعة واإلصالح 2307مدرسوزارة التربية2311مدرسوزارة التربيةالال73.4020200شريعةشريعةإجازة1986-08-17دير الزور07040035001مريمازدهار محمدعلي باكير3512100035

الزراعي

1200مدرس

2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية1201مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال58.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01دير الزور09010077590وفاء البريفاطمه دحام حسين3612100036

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.2320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-03دير الزور09010046948اسماء البطاحساره يوسف الحسن النجار3712100037

2252مدرسوزارة التربية2250مدرسوزارة التربية2249مدرسوزارة التربيةالال82.0020110رياضياترياضيات<-العلومإجازة1989-02-20دير الزور09130050204فكريه السميرالهام عايد العبد الخلف3812100038

وزارة الزراعة واإلصالح 2270مدرسوزارة التربيةالال68.6020200فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09050087060روجين الجرادفاطمه فاضل الخليف3912100039

الزراعي

2266مدرسوزارة التربية1205مدرس

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.7220200معلم صفتربيةإجازة1995-06-10دير الزور09010269296صفيه الهاديمحمد بسام الخلف4012100040

2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال82.6520210معلم صفتربيةإجازة1998-07-04دير الزور09010228878هناء الحالق السقاعال رامي البقجه جي4112100041

2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال59.9220210معلم صفتربيةإجازة1998-07-13دير الزور09010006846اسماء العلي األسعدرغد نجم قنبر4212100042

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال72.8520200معلم صفتربيةإجازة1993-06-10دير الزور09120114337رشدهزبيدة صالح المديد العليوي4312100043

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال68.1120200معلم صفتربيةإجازة1994-01-25دير الزور09120066604غزيه العليويفاطمه ابراهيم الخطاب4412100044

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال70.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-04-17دير الزور09070053332صبحيه العيسىديمه ادريس محيمد4512100045

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال60.1120210معلم صفتربيةإجازة1993-01-20دير الزور09030048386فيضة الخضرسميه مرعي العلي4612100046

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال60.4420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-26دير الزور09030079825شكريهرقيه زكاح الجاسم4712100047

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال66.9320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09050018272نوال الحمدعال حسين الكاطع4812100048

2302مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال61.6120190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10دير الزور09120098106نهلهايمان احمد السمير4912100049

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال63.3320210معلم صفتربيةإجازة1969-03-03دير الزور09010087258مديحه عبدالعبيدرويده عالوي الكدرو5012100050

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010072831نور عكلهروان بديع المحمد البطاح5112100051

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربية179

الزراعي

1201مدرس

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال58.9120210معلم صفتربيةإجازة1986-05-01دير الزور09010040133مؤمنه مصطفىليالي طلعت المحمد البرجس5212100052

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال60.8820180معلم صفتربيةإجازة1979-02-01درعا12160043965زاد الخيرحمديه ذياب الوادي5312100053

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال85.4420210محاسبةاقتصادإجازة1995-08-30دير الزور09090027808حسنه الجبرينساميه جاسم جبرين5412100054

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 119معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 125معاون رئيس شعبة التراخيص

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغذائية

126

2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال62.9320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-11دير الزور09090027802حسنه الجبرينعائشه جاسم جبرين5512100055

2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال61.6920200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09130060112ابدويه الموحامل محسن االحمد5612100056

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربيةالال60.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09120088621انتصار المال هاشمفاديه حمود الحمود5712100057

الزراعي

2285مدرسوزارة التربية1201مدرس

2361معلم صفوزارة التربيةالال71.9620190معلم صفتربيةإجازة1980-01-01دير الزور09130072975مريم المحيمدفاطمه ابراهيم االحمد5812100058

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.2320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-01دير الزور09050021919كفى الشويخسالي ميزر وكاع5912100059

2318مدرسوزارة التربية2317مدرسوزارة التربيةالال62.0320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-30دير الزور09140085110منسيه الظيفحمده عواد العواد6012100060

639دارسوزارة المالية657معاون رئيس شعبةوزارة المالية1195مدقق ماليوزارة الكهرباءالال75.6320143محاسبةاقتصادإجازة1990-06-25دير الزور09070062258نصرهعصمت عايش الخلف6112100061

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال72.7020170علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1992-09-04دير الزور09010058712وصال حاجي محمدنور تمام صالح الخلف6212100062

878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال72.2120210تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-01-01دير الزور09120007588نجاح الخليفةنور الهدى احمود السعدون6312100063

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال70.3220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09030007291غصون المحمدرهام جهاد المحمد الراوي6412100064

2286مدرسوزارة التربيةالال59.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09130120574حوريه الخلفندى ثابت المحيمد6512100065

2286مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01دير الزور09130071682امل العلي الهنديتهاني راشد الحسين العلي الهندي6612100066

وزارة التعليم العالي والبحث 2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.9720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-15دير الزور09120006172بشرى اعبيدهزار محمد الصالح6712100067

العلمي

معاون رئيس شعبة المستودع 

المركزي

179

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2362معلم صفوزارة التربيةالال67.5620210معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09120006185بشرى اعبيدبراءه محمد الصالح6812100068

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال69.7920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-28دير الزور09120097365بشرى العبدهللاشكريه نصر العبدهللا6912100069

2284مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال56.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-15الالذقية06200049683احالم ديوبسوزان سمير عبيد7012100070

2259مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال70.1220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1990-01-01الالذقية06120023607امون حسنليال ابراهيم احمد7112100071

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال59.1120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09010243468مريم االبراهيمهدى خلف االحمد7212100072

وزارة الزراعة واإلصالح 2297مدرسوزارة التربيةالال62.5320210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-10دير الزور09010311599رنده الحسينغنى بسام الحميدي7312100073

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 1202مدرس

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص

178

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال75.5120210معلم صفتربيةإجازة1984-01-07دير الزور09120093273شكريه الخليفعبير جاسم الخلف العلي البيرم7412100074

2247مدرسوزارة التربية2248مدرسوزارة التربية2252مدرسوزارة التربيةالال78.1320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09030090220عبله الجدوعفاطمه مهدي الخلف7512100075

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال68.9320161محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1990-10-20دير الزور09010306786لبنهمحمد امين محمد رشيد البقجه جي7612100076

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال71.3120180معلم صفتربيةإجازة1978-11-01دير الزور09010016069نجاح الفويرسنعيمه جاسم االحمد7712100077

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال77.1320200معلم صفتربيةإجازة1996-02-07دير الزور09120084187ناديه سليمان الكواكهساجده خلف العبدهللا7812100078

وزارة التجارة الداخلية وحماية 876حقوقيوزارة الموارد المائية231مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال64.0420200حقوقحقوقإجازة1994-01-30دير الزور09140052178هدى الحسناسراء عبد العلي7912100079

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

الرقابة التموينية

122

2285مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال59.6120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-07-01دير الزور09050032134عايشه االحمدكوثر مخلف الحسين8012100080

وزارة التعليم العالي والبحث 414طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.7820200طب بيطريطب بيطريإجازة1996-06-07دير الزور09010000776يسرى العبيديمنى معاوية عبدالقادر8112100081

العلمي

وزارة الزراعة واإلصالح 183رئيس قسم التشريح

الزراعي

410طبيب بيطري

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال61.3020210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09010173929منى الشحاذةهديل ابراهيم بقجه جي8212100082

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال60.7720200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010002258ختامرنيم غسان حاج احمد8312100083

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2298مدرسوزارة التربية180

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال59.2520210معلم صفتربيةإجازة1993-03-01دير الزور09140027062شكحهبشرى حمد المحمد العلي8412100084

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال63.6420200معلم صفتربيةإجازة1996-07-01دير الزور09130036729الهامبيان غنام العبدهللا8512100085

وزارة الشؤون االجتماعية 657معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.8320210محاسبةاقتصادإجازة1997-06-28دير الزور09010153832ابتسامرنيم عامر االحمد البنكي8612100086

والعمل

639دارسوزارة المالية113معاون رئيس شعبة

2264مدرسوزارة التربية2263مدرسوزارة التربية2265مدرسوزارة التربيةالال84.1420200فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-07-30دير الزور09010244607سوريههدى فيصل العلي8712100087

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.0020210معلم صفتربيةإجازة1983-08-18دير الزور09010098084نوريهبسمه عايش الجاسم8812100088

2255مدرسوزارة التربية2254مدرسوزارة التربية2256مدرسوزارة التربيةالال73.1720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-01-25دير الزور09010263380زهرهفاطمه ابراهيم كطاوي8912100089

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال69.0220210معلم صفتربيةإجازة1989-07-01دير الزور09010124836روضهاماني جمال الهادي9012100090

2295مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال66.8620200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09010042791جويدهفرح ابراهيم الفرج9112100091

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال60.0220210معلم صفتربيةإجازة1986-02-15دير الزور09070005479فضهحسن عيد الحباش9212100092

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال68.4120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010322602بشرىنور جمال العاني9312100093

وزارة الزراعة واإلصالح 2311مدرسوزارة التربيةالال72.6720170شريعةشريعةإجازة1985-02-15ريف دمشق03250003179حفيظههيام موفق هدله9412100094

الزراعي

1200مدرس

2259مدرسوزارة التربيةالال78.3520120علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1990-10-20دير الزور09130005804خيريهصابرين محسن المحيمد9512100095

2357مدرسوزارة التربيةالال59.6020210معلم صفتربيةإجازة1993-06-01دير الزور09040056109بدريهمريم محمود العفاره9612100096

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال61.0020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010291920لطفيةرحمة عبدالمحسن السماعيل9712100097

األولى:دير الزور        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

9 من 1صفحة  09:27:56 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:دير الزور        الفئة:محافظة

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال58.4520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-03-04دير الزور09010060957سميهضحى عبدالرزاق المحمد جاوش9812100098

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 179

الزراعي

2288مدرسوزارة التربية1201مدرس

2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال72.1520210معلم صفتربيةإجازة1996-01-25دير الزور09120034378يسرىاالء زهير سيد امشوح9912100099

2290مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال62.2720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01دير الزور09010096948ناديهراما عبداللطيف العواك10012100100

2357مدرسوزارة التربيةالال65.7820210معلم صفتربيةإجازة1986-01-03دير الزور09040029924غريبهسعاد فيصل التايه10112100101

642دارسوزارة المالية640دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال60.6220200حقوقحقوقإجازة1995-04-07الحسكة08010068242يسرىضحى حسام العجيل10212100102

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال63.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-12دير الزور09010277859حسينهنور امين السليمان10312100103

2357مدرسوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال63.8320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-05دير الزور09070019801يسرىانعام حنيش الرعوج10412100104

2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال64.5020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010193553يسرىساره دحام العبدالرحمن10512100105

وزارة االقتصاد والتجارة 1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال66.8920170حقوقحقوقإجازة1995-01-01دير الزور09010033782كوثرهيا حسين العبوش10612100106

الخارجية

641دارسوزارة المالية1094دارس قانوني

2362معلم صفوزارة التربيةالال63.1820190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010072105كوثرعبيده محمدرشيد الشبلي10712100107

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال62.6720180معلم صفتربيةإجازة1983-10-25الحسكة08050010308حصهسميه علي الضاهر10812100108

2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال54.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10دير الزور09010289416صباحنور احمد الفرج10912100109

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال59.5220200معلم صفتربيةإجازة1976-11-18دير الزور09010056341ودادعلياء محمد سيف11012100110

2361معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربيةالال64.5720200معلم صفتربيةإجازة1994-10-20دير الزور09070003916مريمحلوه خالد الحماده11112100111

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.9020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09010054564فلايررحمه عادل العلي11212100112

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال66.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010121478رحابرسل داود العلي اليوسف11312100113

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-14دير الزور09010021425سهامبراءه علي المحمد القاضي11412100114

2295مدرسوزارة التربية2294مدرسوزارة التربية2293مدرسوزارة التربيةالال60.3120210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01دير الزور09050023424عليهعبد المنعم حداوي الكردوش11512100115

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال59.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010245002سهامهيام الموسى المحمد11612100116

509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال58.8620200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-17دير الزور09030078471ميليافدوى عبدهللا الشيخ11712100117

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال63.4820200معلم صفتربيةإجازة1994-01-20دير الزور09070015592وضحهاحمد علي السليمان11812100118

2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال68.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010184321رياض الحميد الطهرانيا خضر الخضر11912100119

2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال72.4820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09060051660كوثرعالهن سهيل المحمد12012100120

وزارة الزراعة واإلصالح 2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال62.5620110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-15دير الزور09010089784منايهاميره طارق االبراهيم12112100121

الزراعي

1201مدرس

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.0020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-20دير الزور09010163586رويدهايمان عبدالرحمن حسين السيد12212100122

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

وزارة الشؤون االجتماعية 2117مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحةالال76.7720200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01دير الزور09120162880سحرفاطمة بركات االحمد12312100123

والعمل

113معاون رئيس شعبة

509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال65.2020200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-20دير الزور09010191214فاطمهنور محمدخير المحمد الخلف12412100124

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال60.0020190حقوقحقوقإجازة1992-01-15دير الزور09010148252نهلههمام اسماعيل الفاكوش12512100125

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة الرقابة 

التموينية

وزارة األشغال العامة 122

واإلسكان

640دارسوزارة المالية17مشرف تعاوني

659معاون رئيس قسموزارة المالية647دارسوزارة الماليةالال70.2320140حقوقحقوقإجازة1989-01-01دير الزور09120027891انتصارفاطمه منصور العبيد12612100126

2290مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال71.9420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010021953هيفاءالبتول غسان العبدالدريبي12712100127

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال57.6120140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-18دير الزور09010022368ماجدهلبنى ماجد الحسن12812100128

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال67.4420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10دير الزور09010057519ناريمانفتحيه اكرم المصلوخ12912100129

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةنعمال66.8320180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09050069413ابتساممعاذ خالد الفحل13012100130

184رئيس شعبة المخابروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.3420190التمريضالتمريضإجازة1991-01-09دير الزور09130079148خالصهزينه تايه سليمان13112100131

2332مدرسوزارة التربية2333مدرسوزارة التربية2331مدرسوزارة التربيةالال54.5420120فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-28دير الزور09010187430حياهسحر عواد العواد13212100132

2316مدرسوزارة التربيةالال69.9220140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09050033272يازيشروق عبدالقادر الخلف13312100133

657معاون رئيس شعبةوزارة المالية512إداري جامعيوزارة الصحة113معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.8520210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01حمص09010096705روعهمجدلين عبدالمطلب الصالح13412100134

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.8720210معلم صفتربيةإجازة1996-05-25دير الزور09010096690روعهلجين عبد المطلب الصالح13512100135

2357مدرسوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.7020200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010081266فوزيهمايا عبدالفتاح الهويدي13612100136

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.8620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09120154001ودادفاطمه عبد المطرالعمير13712100137

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربيةالال61.3320210معلم صفتربيةإجازة1994-07-01دير الزور09070029750فضيلهنور حسين عكله13812100138

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربيةالال64.6020200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09030059981حصهجنان سليمان الجميل13912100139

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.4620210معلم صفتربيةإجازة1986-02-28دير الزور09010077320املياسمين فايز الحسن14012100140

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال67.1620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-24دير الزور09010235510فاطمهعنود تماوي العبد التماوي14112100141

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال55.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-10دير الزور09010112018سعادندى ذيب عكاب14212100142

2358معلم صفوزارة التربيةالال75.4720210معلم صفتربيةإجازة1996-04-01دير الزور09010032923عيده الجليبندى احمد االحميد14312100143

2288مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10دير الزور00912006304سكرهعبير داود الجواله14412100144

2357مدرسوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.7120200معلم صفتربيةإجازة1993-06-13دير الزور09010270880كفاحفاطمه خالد الحسين14512100145

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال62.4820200معلم صفتربيةإجازة1992-11-12دير الزور09120090404نعيمهكوثر فرج الجوير14612100146

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.3220200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010091284يسرىمحمدضياء مراد علي رضا14712100147

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال58.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-12دير الزور09010211864رندهمنال منير الحسن14812100148

المركزي

2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية179

2292مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.3220180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دير الزور09010192914نهلهريم ياسر االلوسي14912100149

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال66.9720190معلم صفتربيةإجازة1980-06-20دير الزور09130016055سهاماسماء دسم الزكريا15012100150

وزارة التعليم العالي والبحث 656دارسوزارة الماليةالال63.1420170حقوقحقوقإجازة1994-07-25دير الزور09010184314زهورغاليه جمال الخضر15112100151

العلمي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 177رئيس شعبة العقود الخارجية

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

الرقابة التموينية

122

وزارة التعليم العالي والبحث 1094دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.1320200حقوقحقوقإجازة1991-01-01دير الزور09010140244لينافاطمه رمضان القحطاني15212100152

العلمي

882حقوقيوزارة الموارد المائية175رئيس شعبة الوثائق والشهادات

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال58.7620200معلم صفتربيةإجازة1992-07-25دير الزور09120124570صبحهمنال صالح وسمي15312100153

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال67.8420210معلم صفتربيةإجازة1994-01-03دير الزور09120098126نصرهابتسام محمد العواد السيد15412100154

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال65.2920205معلم صفتربيةإجازة1984-02-15دير الزور09010250613فكورهعماد الحسن دحام الحسن15512100155

2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال67.0820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دير الزور09010253448نورههناء احمد الذيب15612100156

وزارة التعليم العالي والبحث 645دارسوزارة الماليةالال58.9220100حقوقحقوقإجازة1987-01-05حمص04010499162فدوىهنادي سهيل شناني15712100157

العلمي

445معاون رئيس شعبةوزارة التربية174رئيس شعبة االمتحانات

2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةنعمال63.7720210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09120106848معاندههيام عبد الحسن العنيزان15812100158

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.9420180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01دير الزور09010007255يسرىعفاف مروان حمدالحاج عبدالخلف الخرابه15912100159

وزارة الزراعة واإلصالح 640دارسوزارة المالية876حقوقيوزارة الموارد المائيةالال63.7220170حقوقحقوقإجازة1994-01-01دير الزور09050077717نجاحرشا اسماعيل المحمد16012100160

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

512إداري جامعيوزارة الصحة1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي1195مدقق ماليوزارة الكهرباءالال77.2120210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01دير الزور09010065237دلهعال خطاب سليمان16112100161

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال59.3620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010163993هالهفاطمه حسين الجذمور16212100162

2357مدرسوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال71.5020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010126027شاديههيا مازن الكاطع16312100163

444معاون رئيس شعبةوزارة التربية24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال74.6020200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01دير الزور09010060394هناءروان عبدالرحمن الديبو16412100164

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال61.1120200معلم صفتربيةإجازة1991-01-05دير الزور09010139133اضحيههدى محمود الحمد العكله16512100165

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال71.9820210علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09140004867فاطمهنسرين رياض المحمد الدواس16612100166

2299مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال59.3920190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-17دير الزور09010226716بشرىسجى اكرم السالمه16712100167

2290مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال63.6920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09080289251رحابايثار فؤاد السيد جميل16812100168

2316مدرسوزارة التربية2312مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال61.1620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-10دير الزور09010154546فرحهآسيا محمود حاجي صالح16912100169

2301مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال63.8820160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010162095صبحيهريم وليد الرسلي النعيمي17012100170

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي637دارسوزارة المالية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال61.0620183حقوقحقوقإجازة1990-04-14دير الزور09010210651سمرالحارث دحام الجراد17112100171

وزارة التعليم العالي والبحث 505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال76.5220124حقوقحقوقإجازة1990-06-10دير الزور09040022786عايشهصبحي عيسى العبدهللا17212100172

العلمي

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي174رئيس شعبة االمتحانات

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1990-01-01طرطوس09010206486فتحيهبسمة عبدالرحمن اليوسف17312100173

صغيرة

512إداري جامعيوزارة الصحة24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال64.1820180

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال60.9820210معلم صفتربيةإجازة1981-02-20دير الزور09010248972ناديهابتسام شريده العبدالحليم17412100174

2280مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال69.4720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-29دير الزور09130005930فوزيهآمال عبدالجبار الخاير17512100175

وزارة الزراعة واإلصالح 2265مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال73.7020210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09010113814بشرىمنى صالح الجلود17612100176

الزراعي

1205مدرس

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال68.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-10-06دير الزور09010302077زمزمبدره عبدهللا الكيصوم17712100177

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي875مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحةالال71.6320210اقتصاداقتصادإجازة1994-09-20دير الزور09010157696براءهساره طلعت الفنوش17812100178

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال72.2020200هندسة زراعيةهندسة زراعيةإجازة1995-03-30دير الزور09030001888داللسيراء حسان المحمود17912100179

2280مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال60.5820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-20الحسكة08150020339رفعهنهله صالح الظاهر18012100180

2299مدرسوزارة التربيةالال58.8820180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09120026796نجاحانوار محمد العلي18112100181

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال57.9520200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09030013777فيحاءرشا جالل الخضرالوكاع18212100183

2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية1202مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال62.4620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10دير الزور09010135264خولهخاتون جمال علي المطر18312100184

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي659معاون رئيس قسموزارة المالية640دارسوزارة الماليةالال65.9020110حقوقحقوقإجازة1988-08-05دير الزور09010167542هدىمحمد سعيد الموسى18412100185

2371مدرس مهندسوزارة التربية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال70.8920200تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1996-11-07دير الزور09010126863كفاءمنار رياض الطه الحسين18512100186

2280مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال59.1720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-01الحسكة08010058255فاطمهعذاب فواز الصالح18612100187

2284مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.5720100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-10دير الزور09120074392يازياحمد خلف الرزج االحمد18712100188

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.2120200معلم صفتربيةإجازة1992-08-28دير الزور09010213763كوثرمنى عبداللطيف المصطفى18812100189

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال60.6220210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01دير الزور09010104095نجاهنور محمد الرجب اغا18912100190

2285مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال64.4320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-03-15دير الزور09010104170نجاهلينا محمد الرجب اغا19012100191

وزارة الزراعة واإلصالح 2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال55.3720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09010014344هناءلينا محمد الصالح الجاسم19112100192

الزراعي

1201مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال58.3920215حقوقحقوقإجازة1992-04-12دير الزور09010032856سحربدرالدين مصطفى الحاج علوش19212100193

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة الرقابة 

التموينية

1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي658معاون رئيس شعبةوزارة المالية122

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.0120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-01-06دير الزور09120121680نزههفاديا بشير الغنام19312100194

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال61.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-07دير الزور09120065283رجاءام المؤمنين عبدالمجيد االخرس19412100195

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال66.5420200معلم صفتربيةإجازة1982-01-15دير الزور09120037745حمدهفاطمة خليل العجيل19512100196

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال61.7420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09010175710عبيرهاله عزالدين جاويش19612100197
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اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1990-01-01حماه05010485808داللاسماء عبدالمعين المواس19712100198

صغيرة

883مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحة24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال69.4020200

2318مدرسوزارة التربيةالال67.1920210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09130059638تركيهصفا خمام العبدهللا19812100199

2285مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال57.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-20دير الزور09070056549داللداليه عيفان الشعبان19912100200

2357مدرسوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.5520200معلم صفتربيةإجازة1973-07-06دير الزور09140004000عوفهايمان شفان العلي20012100201

880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية223مهندس مدنيوزارة الكهرباءالال75.9020210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1999-01-02دير الزور09060006904ميادهراما بسام علي الحسين20112100202

2258مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال80.8820200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-05-19دير الزور09010024276ناجيهبيان محمد النايف20212100203

وزارة الزراعة واإلصالح 637دارسوزارة المالية2115دارس قانونيوزارة الموارد المائيةالال74.2920180حقوقحقوقإجازة1993-01-10دير الزور09010219521هناءهال عبدالفتاح العرفي20312100204

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

2312مدرسوزارة التربيةالال59.3220210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09040017904صالحهساره حسين العلي الخضر20412100205

2317مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال64.7520200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-13دير الزور09050063481شكحهمروه خلف العيد20512100206

2317مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال67.6620110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-17دير الزور09050031306جميلةضحى حميد حديد20612100207

2298مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال73.6320200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دير الزور09120087399زريفهعماد احميد الحميد20712100208

2274مدرسوزارة التربية2275مدرسوزارة التربية2279مدرسوزارة التربيةالال74.9620200كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-05-20دير الزور09010220608روانكنان محمدفاتح الدللو20812100209

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.6120200معلم صفتربيةإجازة1990-04-14دير الزور09050067656مسحونهزينه ريحاوي عبدهللا20912100210

2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال61.7920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-25دير الزور09010030944نهلهريم محمد الخضرالمهنا21012100211

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال60.5420210معلم صفتربيةإجازة1992-01-01دير الزور09030083400فاطمهبراءه خلف العبيد21112100212

2292مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال62.8120190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور90010256917فراتمريم عبدالرحمن عبدالعزيز21212100213

223مهندس مدنيوزارة الكهرباء880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال75.6620210مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01دير الزور09010002654انتصارلين ماهر الماالتي21312100214

وزارة الزراعة واإلصالح 231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال55.9520200حقوقحقوقإجازة1985-01-01دير الزور09010076468سحربراء محمود الجاسم العبيد21412100215

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.2920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01دير الزور09040035711مديحهميالد عبدالحكيم الفياض21512100216

المركزي

2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية179

2280مدرسوزارة التربيةالال64.3320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09040077661جوريهناء حسن العبدهللا21612100217

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربيةالال64.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010199437يسارهال صفوان الحاج محمد اليونس21712100218

الزراعي

2285مدرسوزارة التربية1201مدرس

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2362معلم صفوزارة التربيةالال64.4520210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09050095056هدىاكرام طالل المطرب21812100219

2371مدرس مهندسوزارة التربية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال75.8720210تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1998-01-01دير الزور09010109879هدىراما عدنان حسين الرز21912100220

2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2362معلم صفوزارة التربيةالال60.7520200معلم صفتربيةإجازة1995-05-01دير الزور09010171842ابتسامرغده مروان الياسين22012100221

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.4720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-02دير الزور09010079558رزقيهخلود ماهر الرجب آغا22112100222

2259مدرسوزارة التربية2258مدرسوزارة التربيةالال72.8620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120010068حمدهوفاء احمد علي22212100223

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.6720210معلم صفتربيةإجازة1996-01-03دير الزور09030001693رويدهنور عبدالجبار االحمدالنجم22312100224

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال75.2820200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-09-14دير الزور09010248670هدىأماني موفق سيدمحمد22412100225

الزراعي

1203مدرس

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي875مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحةالال66.3120200اقتصاداقتصادإجازة1992-01-01دير الزور09010149666مهاهديل مصطفى الجاجان22512100226

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1991-07-01دير الزور09010273326نهىخلود جمال الحماد22612100227

صغيرة

512إداري جامعيوزارة الصحة875مدقق ماليوزارة الموارد المائية1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال63.1720210

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1996-08-12دير الزور09010039705سهادآالء ثائر محمد22712100228

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال61.4820210

الزراعي

512إداري جامعيوزارة الصحة408معاون رئيس شعبة

2120دارس قانونيوزارة الموارد المائية231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء114معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال65.8320140حقوقحقوقإجازة1991-04-21دير الزور09010073334عروبهبيان نورالدين باشا22812100229

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال57.0120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09010025900روضهابتهال جاسم سالم الفتوري22912100230

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

2257مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال74.7220210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-06دير الزور09120053960ماجدهميمونه زياد العليوي23012100231

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.7520160لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09030003330رئيفهآيات مالك اللجي23112100232

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال62.8820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-03-13دير الزور09010250023سعادفاطمه حسن العلي23212100233

2284مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال62.3720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01دير الزور09080195366شهنازبراء محمد السالم23312100234

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال71.1820210معلم صفتربيةإجازة1995-01-02دير الزور09070032530فاطمةإيمان محمود العسكر23412100235

وزارة األشغال العامة 882حقوقيوزارة الموارد المائية114معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال61.5220190حقوقحقوقإجازة1986-02-12الحسكة08100014084منىبيداء بدرالدين ابراهيم23512100236

واإلسكان

17مشرف تعاوني

2260مدرسوزارة التربية2259مدرسوزارة التربيةالال79.7620200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-06-01دير الزور09130146738عمشةساجده محمد الهتيمي23612100237

2312مدرسوزارة التربيةالال66.4820200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-24دير الزور09010362541هناءآالء رمضان الحسين23712100238

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال56.2820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010375835ماجدهساره محمد االحمد الموسى23812100239

2358معلم صفوزارة التربيةالال76.3420210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010273809دلهايمان محمود ساير23912100240

2285مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال66.4120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010213202بشرىنور عدنان المسلط24012100241

2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال59.5620210معلم صفتربيةإجازة1994-01-07دير الزور09010121323كلثومليلى طارق االبراهيم الخضر24112100242

2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال68.2720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01دير الزور09010208199هدىساندي خالد صفيف24212100243

وزارة الزراعة واإلصالح 1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي114معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال61.1520130حقوقحقوقإجازة1988-03-11دير الزور09010165998وحيدهكفى علي الحمادي24312100244

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال72.9120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09050092261منىريم بسام مدهللا24412100245

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال79.1120210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09050099636زبيدهمها محمد الحماده24512100246

184رئيس شعبة المخابروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.3120130التمريضالتمريضإجازة1991-04-10دير الزور09040046840شمسهساره حسين الحامد24612100247

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال70.6820200معلم صفتربيةإجازة1985-01-30دير الزور09010061001كمرىعتاب خليفة العلي24712100248

2286مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال56.6620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02دير الزور09120127605رفعهسوسن احميد السعد24812100249

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال66.7220210معلم صفتربيةإجازة1986-01-01دير الزور09050015007صبحهسهام يوسف الحماد24912100250

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالنعم63.9320150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09070016382ابتسامنسمه احمد الشلح الشيخ25012100251

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

2290مدرسوزارة التربية2295مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربيةالال62.3920210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09010173869سلوىسميره سعيد العبدالحسين25112100252

2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.2920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010019386هناءرشا دحام الخليوي25212100253

871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال71.6820200تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1996-01-24دير الزور09010112795جميلهمؤمنه محمود الخلف25312100254

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال62.4420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010062107منالرهف سمير الهزاع25412100255

2246مدرسوزارة التربية2245مدرسوزارة التربية2248مدرسوزارة التربيةالال78.7520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09030013999يسرىعاتكه هترا العواد25512100256

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.4120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15دير الزور09010276610نصرهنور صالح السمير25612100257

2294مدرسوزارة التربية2293مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال56.5020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10دير الزور09140002085رسميهعنود خلف الفرهود25712100258

2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال65.3820200معلم صفتربيةإجازة1990-01-20دير الزور09030070565زهرههناء صالح الخضر25812100259

2292مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال58.2020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-01دير الزور09010225204هناءنور محمد الكاطع25912100260

وزارة الزراعة واإلصالح 183رئيس قسم التشريحوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.5820203طب بيطريطب بيطريإجازة1996-04-20دير الزور09010099775صفاءمهند نصر الخلف الخرابه26012100261

الزراعي

معاون رئيس شعبة للدائرة وزارة االدارة المحلية والبيئة534طبيب بيطري

الصحية

1

وزارة التعليم العالي والبحث 231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء651دارسوزارة الماليةالال71.3920161حقوقحقوقإجازة1993-01-01دير الزور09010258098نغممحمد عزام العلي السهو26112100262

العلمي

177رئيس شعبة العقود الخارجية

2302مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال80.2720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-01دير الزور09100027595رغداءهبه عبدالحليم العلي الدرويش26212100263

2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال67.6820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-01دير الزور09040070796جازيهبدريه اسماعيل الحجو26312100264

2295مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربيةالال61.2320217لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-30دير الزور09010294352سعديهابوبكر فوزي الحسين26412100265

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال78.7520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-10دير الزور09010028035غادهمالك غازي الطواب26512100266

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال71.3820210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010004842وداداسراء نوري الحمد الحيو26612100267

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال68.8620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15دير الزور09050099822سهاموعد هايل الصلبي26712100268

2361معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال62.6820210معلم صفتربيةإجازة1977-01-01دير الزور09010243139صبحهحسين محمد العلي26812100269

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.8920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-01دير الزور09010212974صبحيهسعدالدين مخلف الحماده26912100270

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 179

الزراعي

2288مدرسوزارة التربية1201مدرس

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال75.9320190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1998-01-01دير الزور09010046824لينداشهد ماهر بقجه جي27012100271

2281مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال59.7220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-17دير الزور09010094588رحابميمونه محمد العلي27112100272

2361معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.8520200معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09120141589سكوتأيمن عبدهللا البارين27212100273

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.7320210معلم صفتربيةإجازة1996-09-01دير الزور09010035460غادهياسمين حسن الدريعي27312100274

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال75.8720190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09120164608صبحهمريم محمد العبيد27412100275

2257مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربية182رئيس شعبة الشطبوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال86.0920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-07-23دير الزور09050032175وردهمروه خليل الخليف27512100276

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال80.2420200معلم صفتربيةإجازة1997-04-20دير الزور09010219867تمامخوله خلف العبدهللا27612100277

2361معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال78.5120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-28الحسكة08010066666سميرهأنس ماهر النايف27712100278

2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربيةالال63.6020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-20دير الزور09130030224دلةرجاء حسون الحسين27812100279

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال68.0920210معلم صفتربيةإجازة1990-01-05دير الزور09120136083جميلههدى فياض السويدان27912100280

178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال63.3520210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-20دير الزور09010256314رويدةساره عبدهللا المحسن28012100281

2258مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2260مدرسوزارة التربيةالال75.0720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-20دير الزور09050002419مديحهسحر احمد الهجرالدرويش28112100282

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.8020210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-03-08دير الزور09010158854منىهيا فاضل الحاج احمد28212100283

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 133رئيس مخبر

المستهلك

وزارة التعليم العالي والبحث 121معاون رئيس شعبة المخبر

العلمي

181فني مخبري

2286مدرسوزارة التربيةالال62.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-01دير الزور09130060863فضهنوره جاسم الحسن28312100284

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال66.5320200محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1989-02-25طرطوس10260018991امينهرئيف ابراهيم حمدان28412100285

2294مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال64.9920200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-26دير الزور09010162343سحرندى عبداالله العبيدالسليمان28512100286

2293مدرسوزارة التربية2290مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال73.3020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010107006رندهمالك ماجد طعمة28612100287

2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال67.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010072500غادهيارا سليمان المحمد الجاسم28712100288

882حقوقيوزارة الموارد المائية645دارسوزارة المالية658معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.1520110حقوقحقوقإجازة1988-04-11دير الزور09010173197ميادهريانه مطر الناصر28812100289

643دارسوزارة المالية657معاون رئيس شعبةوزارة المالية2117مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال82.2820170محاسبةاقتصادإجازة1995-03-25دير الزور09010031345سميهإسراء مروان علي النويصر28912100290

2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال68.6720140معلم صفتربيةإجازة1987-01-01دير الزور09010035119نهودهوفاء خلف هللا البطاح الحصني29012100291

644دارسوزارة المالية2117مدقق ماليوزارة الموارد المائية639دارسوزارة الماليةالال77.0020200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01دير الزور09120163213ازهيهوصال حمود السرور29112100292

وزارة التجارة الداخلية وحماية 512إداري جامعيوزارة الصحةالال65.7020080الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1985-01-04الالذقية06090081691جميلهبشرى علي الرحيه29212100293

المستهلك

وزارة الزراعة واإلصالح 119معاون رئيس شعبة التجارة

الزراعي

408معاون رئيس شعبة

وزارة الزراعة واإلصالح 505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.4420210حقوقحقوقإجازة1985-05-27دير الزور09040051091ستهسهام عبدالوكاع الوكاع29312100294

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 407معاون رئيس شعبة

العلمي

معاون رئيس شعبة العقود 

الداخلية والشراء المباشر

176

وزارة الزراعة واإلصالح 445معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال67.4420140حقوقحقوقإجازة1993-01-05الحسكة08050030686املهبه فياض المحمد29412100295

الزراعي

وزارة الشؤون االجتماعية 407معاون رئيس شعبة

والعمل

114معاون رئيس شعبة
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وزارة التجارة الداخلية وحماية 2279مدرسوزارة التربية2271مدرسوزارة التربيةالال72.5420200كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-08-20دير الزور09040056112بدريهشاديه محمود العفاره29512100296

المستهلك

133رئيس مخبر

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال65.9520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010081371سعادالعليساره مخلف حمدان الحسين29612100297

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال71.8520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-25دير الزور09060037005صافيهنور زيدان الهفل29712100298

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 512إداري جامعيوزارة الصحة123معاون رئيس شعبة الميادين

المستهلك

119معاون رئيس شعبة التجارة

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال63.5020070معلم صفتربيةإجازة1978-01-10دير الزور09040046487حلوهعساف محمود العلي29812100299

2285مدرسوزارة التربيةالال58.9020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-02دير الزور09120112124يسرىسحر ابراهيم السيدخليل29912100300

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1984-02-24دير الزور09050015993عايشهمحمد علي الموح30012100301

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 512إداري جامعيوزارة الصحةالال71.8420180

الزراعي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 408معاون رئيس شعبة

المستهلك

1007مدقق مواد

2249مدرسوزارة التربية2244مدرسوزارة التربية2252مدرسوزارة التربيةالال69.5620190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-10-21حماه05050064595هيامحنان ابراهيم السيد30112100302

وزارة التجارة الداخلية وحماية 875مدقق ماليوزارة الموارد المائية24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال64.0020200اقتصاداقتصادإجازة1982-10-23الرقة11070007974صباحنسرين اسماعيل هومان30212100303

المستهلك

119معاون رئيس شعبة التجارة

2361معلم صفوزارة التربيةالال62.8020200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09130078317فاطمهاماني عطيه المجول30312100304

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال61.8420190معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09120124009هيامحليمه معين العلي30412100305

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.3620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-11-01دير الزور09010283157شمسهآالء علي الرمضان30512100306

2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال77.1720210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05دير الزور09010106801وفاءاسراء جابر العلوش30612100307

2246مدرسوزارة التربية2245مدرسوزارة التربية2247مدرسوزارة التربيةالال78.9220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-01-01دير الزور09010281043صبحهسارة محمود الحسن30712100308

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال68.2120110معلم صفتربيةإجازة1979-05-02دير الزور09050014563كاملهادريس علي السلمان30812100309

2298مدرسوزارة التربيةالال58.7720120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-25دير الزور09010150805شهنازهناء احمد الحماده30912100310

وزارة الشؤون االجتماعية 444معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال74.1820110محاسبةاقتصادإجازة1986-01-01الرقة11050055348ماجدةريما صبحي العبدهللا31012100311

والعمل

230محاسب رئيسيوزارة الكهرباء113معاون رئيس شعبة

2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال70.6420200معلم صفتربيةإجازة1979-08-08دير الزور09130030536صبحهرقيه محمود االحمد31112100312

2287مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.6120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-01دير الزور09100089129سهامنصره احمد الحمدان31212100313

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال59.3820190لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-02دير الزور09140020426ذبحهاسماء احميد العلي الحمد31312100314

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال59.1220210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09030060706يسرىفاطمة ابراهيم الذياب31412100315

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال60.8420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-16دير الزور09120061370انتصارفائزة تحسين العبدهللا الحسن31512100316

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةنعمال63.1320210معلم صفتربيةإجازة1980-07-01دير الزور09010239355وحيدهعبير خلف حاج عبيد31612100317

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال78.5920200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09010110628بحرهآالء نوري الحمودالعبدالعالوي31712100318

الزراعي

2245مدرسوزارة التربية1203مدرس

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال69.8520210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-09-10دير الزور09010118691بحرهآيات نوري الحمودالعبدالعالوي31812100319

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2299مدرسوزارة التربية180

وزارة الزراعة واإلصالح 2279مدرسوزارة التربيةالال63.7520100كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1987-01-01دير الزور09130011444جميلهيمن جاسم السيدخليل31912100320

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 1204مدرس

العلمي

181فني مخبري

2249مدرسوزارة التربيةالال80.2520210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-02-15دير الزور09120038754اميمهامنه مروان شاهر32012100321

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال73.8920210إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1995-10-16دير الزور09010194874هياماثمار عواد الشيخ الموسى32112100322

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال63.0020210معلم صفتربيةإجازة1996-02-10دير الزور09010049571نشميهامنه حنيف سليمان32212100323

وزارة الشؤون االجتماعية 1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي2116مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال79.3820190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-08دير الزور09010175278فرحهسندس عبدالعظيم المضحي الشيخ علي32312100324

والعمل

113معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث 231مساعد إداري أولوزارة الكهرباءالال64.2520150حقوقحقوقإجازة1994-01-20دير الزور09010135968فتحيهصفا كمال الرداوي32412100325

العلمي

645دارسوزارة المالية174رئيس شعبة االمتحانات

2290مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال64.7620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01دير الزور09010168646غادةآالء ابراهيم الجاسم32512100326

2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحة1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال75.9120180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01دير الزور09010074746هيامديما بسام الغمامه32612100327

2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال65.2220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010063434شهباءمروه نضال محمدعلوش النويجي32712100328

2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال62.3920200معلم صفتربيةإجازة1995-03-27دير الزور09010164578داللمنار طريف عيسى32812100329

2295مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال67.5720200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01دير الزور09010112821كفاءزهور ماجد الهبو32912100330

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1994-03-04دير الزور09010205765هناءهيا غسان االحمد33012100331

صغيرة

883مدقق ماليوزارة الموارد المائية1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي2117مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال75.6420190

2254مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال73.8720180علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09010171469نجاحرهف عيسى الحسين33112100332

2316مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال62.6320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-20دير الزور09090000439ناجيهآمنه ياسين الحموداالسود33212100333

2298مدرسوزارة التربيةالال60.2920130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-05دير الزور09040058092مريمجوزه عبدالرحمن االحمد33312100334

2298مدرسوزارة التربيةالال62.6120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09040015694كريمهانيسه محمد الخلف33412100335

2277مدرسوزارة التربية181فني مخبريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال79.7620210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-07-20دير الزور09130106136فاطمههبة نوح الجلفاف33512100336

وزارة التجارة الداخلية وحماية 181فني مخبريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.4320210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-01دير الزور09030004118كوثرايات ماهر الجاسم33612100337

المستهلك

2279مدرسوزارة التربية133رئيس مخبر

وزارة التعليم العالي والبحث 23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال60.8520144حقوقحقوقإجازة1989-03-16دير الزور09010018480سعديهمصطفى فهد العريب33712100338

العلمي

882حقوقيوزارة الموارد المائية174رئيس شعبة االمتحانات

2285مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05دير الزور09120047489ودادنسيبه حسين االحمد33812100339

2271مدرسوزارة التربيةالال74.8220210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-08-25دير الزور09040061653صالحةاسماء ثامر العلي العبد33912100340

وزارة الزراعة واإلصالح 2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربيةالال61.7920179لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-01دير الزور09130082749رفعهليث شجاع عبار34012100341

الزراعي

1201مدرس

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال70.6320200معلم صفتربيةإجازة1995-02-10دير الزور09010037327داللنسيم مصطفى ابراهيم34112100342

2295مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربيةالال60.0120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010199332نهىآالء هشام الرفاعي34212100343

2288مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال61.5120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-01دير الزور09050054155زهرهبتول احمد الطراف34312100344

2320مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال66.2420123تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01دير الزور09010248598علياياسر محمد المنديل34412100345

2294مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال58.2020200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-10دير الزور09010034137خنساءهبه ياسين الصياح34512100346

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1986-01-03دير الزور09010092284نجاحصفا صبحي العنزي العبد34612100347

صغيرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال80.9320190

المستهلك

875مدقق ماليوزارة الموارد المائية119معاون رئيس شعبة التجارة

2287مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربيةالال63.6420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-01دير الزور09130077211زبيدهنجاح صبحي العبدالهادي34712100348

2282مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال58.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-10دير الزور09010280775صبحهحال حامد الحسن الزيدان34812100349

2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال61.8220200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01الرقة11010121187غادهذكرى جمعه الطالع34912100350

2256مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال77.0920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-04-17دير الزور09070023575سوريةحياة عدنان الخليل35012100351

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال62.5720200معلم صفتربيةإجازة1992-03-08دير الزور09120072403بشرىمجد عبدالمنعم الحميد35112100352

2302مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال62.4320180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09120107230سميرهدانيه سعيد العبيدالعبدهللا35212100353

رئيس شعبة مراقبة المستودعات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.8120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دير الزور09010060704شهنازحال غسان الفحل35312100354

الفرعية

2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربية180

وزارة التجارة الداخلية وحماية 512إداري جامعيوزارة الصحة1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال71.0820160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1994-01-22إدلب07110010126رويدهخديجة أحمد المعراتي35412100355

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغذائية
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2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال63.0420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010188032نداءنورهان جمعه الحمادي35512100356

2285مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال67.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-05-01دير الزور09010174504هيامحنين احمد الصالح السليمان35612100357

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال61.9920200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-17دير الزور09010272354اميرهاالء يحيى الجاسم الهالط35712100358

2360معلم صفوزارة التربيةالال64.8820200معلم صفتربيةإجازة1993-05-01دير الزور09120017431منيرهآمنه خليل العبيد35812100359

2362معلم صفوزارة التربيةالال67.0520200معلم صفتربيةإجازة1994-02-28دير الزور09010092311حسينهخلود خالد الحاج شهاب35912100360

878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال82.3020200تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-01-25دير الزور09050060665صبحيهميمونه فواز الهالل36012100361

2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال65.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01دير الزور09010204002نواللين انورالدين السرحان36112100362

2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحة24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال87.3620170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-24دير الزور09010020525انواربيان ماجد لولح36212100363

2295مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال60.4520190لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010142651هدىساره برهان الحنون36312100364

2258مدرسوزارة التربية2259مدرسوزارة التربيةالال73.2520200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09120024439رجاءمريم محمدصالح الزعين36412100365

651دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائية1094دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.0820110حقوقحقوقإجازة1989-05-10دير الزور09050039858صبحهشريهان عابد حميد36512100366

2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربيةالال61.1920210معلم صفتربيةإجازة1985-09-21دير الزور09030075932زهرهنسيبه صالح الحماده36612100367

2302مدرسوزارة التربيةالال59.5820130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-15دير الزور09050012194زهرهصفا محمد المحمد36712100368

2320مدرسوزارة التربيةالال63.8120160تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09010139137اضحيهفاطمه محمود الحمدالعكله36812100369

2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2362معلم صفوزارة التربيةالال64.9520210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01دير الزور09080146470نبعهليلى مسلم محمد36912100370

1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية1094دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.3920140حقوقحقوقإجازة1990-01-01دير الزور09040060581ابتسامرزان حسين الحمود37012100371

876حقوقيوزارة الموارد المائية505معاون رئيس كتابوزارة العدل445معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال58.7020210حقوقحقوقإجازة1986-01-17دير الزور09040069569غازيهصبحي علي الخليفه37112100372

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.0820200معلم صفتربيةإجازة1988-01-01دير الزور09120026874هيامندى فكور العليوي37212100373

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.2920200معلم صفتربيةإجازة1997-08-25دير الزور09010333020اتحادالبراءه محمدرياض عطوان37312100374

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.9420200معلم صفتربيةإجازة1993-01-05دير الزور09040068287رزوقةهند مفوز الناصر37412100375

2295مدرسوزارة التربية2294مدرسوزارة التربيةالال62.5120200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01دير الزور09120115869سعادأمل علي العبادي37512100376

2282مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال61.4720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-01دير الزور09010247140قرطباءمؤمنه احمد المحمود37612100377

645دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائية658معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.6720160حقوقحقوقإجازة1992-01-01دير الزور09010189215نجاحفرح صكر الشيخ موسى37712100378

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09010039210ماجدهرشا مخلف الحميدي37812100379

2286مدرسوزارة التربيةالال61.8220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01دير الزور09130071247عزبهحسنه ذياب الغانم37912100380

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال59.8120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01دير الزور09010039198ماجدهإسراء مخلف الحميدي38012100381

وزارة االقتصاد والتجارة 1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال71.9520162حقوقحقوقإجازة1994-01-21دير الزور09010052066ريميزن ياسين الطالع الطالع38112100382

الخارجية

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1094دارس قانوني

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال60.2720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09010331581خولهبراءه حسين الحسين38212100383

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال63.2320210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010098923بديعهساهره جمال العبدالرجب38312100384

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2298مدرسوزارة التربية180

2312مدرسوزارة التربيةالال64.5120210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-02دير الزور09040003086حوريهفاطمه فرج الصالح38412100385

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال58.0120210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-26دير الزور09120074877فضهحنان عبد المحيسن38512100386

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2299مدرسوزارة التربية180

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال76.5720180معلم صفتربيةإجازة1981-03-15دير الزور09010071149محسنهعتاب خضر الفالح الحسن38612100387

2290مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال63.3420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010012970قناجود هشام عفيف38712100388

2259مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2258مدرسوزارة التربيةالال76.5620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120161409زهرهرقيه احمد العبيد38812100389

18أمين متحف مساعدوزارة الثقافةالال67.2720170آثارآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور08010156461ربيههيفاء خلف خليف38912100390

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال62.9620210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-20دير الزور09010027642هناءديانه داود المصطفى39012100391

178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال54.4720143لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-08-07دير الزور09010229187دلهوائل محمدزكي بعاج39112100392
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وزارة االقتصاد والتجارة 1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال74.2620170إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-02دير الزور09010147841سوسنهيا زياد ناصر39212100393

الخارجية

24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1091منسق أعمال

645دارسوزارة المالية2120دارس قانونيوزارة الموارد المائية2115دارس قانونيوزارة الموارد المائيةالال61.9520140حقوقحقوقإجازة1990-09-15دير الزور09010228224صادقةريم عطاهلل الجلود39312100394

2288مدرسوزارة التربية1201مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال60.6720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-20دير الزور09010139898ابتسامسميره حسان المحمدالناصر39412100395

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1987-03-20دير الزور09010201306ندىحال وهاب الرشيد39512100396

وزارة الزراعة واإلصالح 876حقوقيوزارة الموارد المائية651دارسوزارة الماليةالال59.7920140حقوقحقوقإجازة1986-01-30دير الزور09120012496وهبيةسندس علي المحمد الحمود39612100397

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

2314مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال64.5920146تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-15دير الزور09060038703ممدوحهعدنان فيصل المحمد39712100398

2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال59.8120210معلم صفتربيةإجازة1994-06-10دير الزور09010124027اعتدالهدى احمد صالح39812100399

2302مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربيةالال59.8720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01دير الزور09120009762ليلىلميس أصف الحمادي39912100400

وزارة التعليم العالي والبحث 2299مدرسوزارة التربيةالال55.3120110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09120106063عليارود احمد علوان40012100401

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

وزارة الزراعة واإلصالح 539طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال76.4320143طب بيطريطب بيطريإجازة1991-06-19دير الزور09060009255حوريهمحمد عواد الحسن40112100402

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 537طبيب بيطري

الزراعي

414طبيب بيطري

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال59.2520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-17دير الزور09120059552حامديهمياده موسى الجلود40212100403

وزارة الشؤون االجتماعية 230محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال74.7520210محاسبةاقتصادإجازة1998-02-01الحسكة08150060147هالهالعلياء محمدسعيد عبدالعزيز40312100404

والعمل

875مدقق ماليوزارة الموارد المائية113معاون رئيس شعبة

2286مدرسوزارة التربيةالال58.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-12-10دير الزور09130077180زبيدههند صبحي العبدالهادي40412100405

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال73.5020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-15دير الزور09010208658كوثرشهيره نبيل الفرج40512100406

الزراعي

2247مدرسوزارة التربية1203مدرس

وزارة الشؤون االجتماعية 24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1195مدقق ماليوزارة الكهرباءالال83.3520150محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01دير الزور09010150550تماضرأميره عامر الضللي40612100407

والعمل

113معاون رئيس شعبة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 175رئيس شعبة الوثائق والشهاداتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.0020140حقوقحقوقإجازة1992-02-25دير الزور09010091357نهىمحمد شهالن ابوجديع40712100408

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

الرقابة التموينية

231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء122

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي1091منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال86.8820140إدارة أعمالاقتصادماجستير1993-01-01دير الزور09020010679عايشهفاطمه ياسين الحمد40812100409

658معاون رئيس شعبةوزارة المالية641دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال73.4720160حقوقحقوقإجازة1990-04-11دير الزور09010121050سارههزار اسماعيل العلوش40912100410

2249مدرسوزارة التربية2244مدرسوزارة التربية2252مدرسوزارة التربيةالال75.3220190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-23دير الزور09010033795نصرهبشرى فوزي العلي االبراهيم41012100411

وزارة الزراعة واإلصالح 505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.2620166حقوقحقوقإجازة1994-05-05دير الزور09010009733فاطمهمحمود قصي الحندي41112100412

الزراعي

645دارسوزارة المالية407معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث 2297مدرسوزارة التربيةالال76.6420210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09010280704حنانيارا محمد العلوش41212100413

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص

2289مدرسوزارة التربية178

2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال78.4220210معلم صفتربيةإجازة1999-04-14دير الزور09010204750ناديهعائشه خضر الحاج خضر41312100414

معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال58.5520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01الحسكة08050019496صباحإسراء محمد المصطفى41412100415

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربية179

الزراعي

1201مدرس

رئيس شعبة مراقبة المستودعات وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.9520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-28دير الزور09050094139ريمحور محمود الركاض41512100416

الفرعية

2301مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربية180

2284مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال79.3520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-10دير الزور09120099172فراتمروه نزار الصالح41612100417

وزارة الزراعة واإلصالح 231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء177رئيس شعبة العقود الخارجيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال57.8520125حقوقحقوقإجازة1982-01-01دير الزور09010314731حميدهفراس اسماعيل المحمد البطاح41712100418

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال57.9520210معلم صفتربيةإجازة1995-05-01دير الزور09010253578اميرههناء عبدهللا العلي الحسين41812100419

2293مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال64.3320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-03دير الزور09010091385منالزينب طريف ابوجديع41912100420

2316مدرسوزارة التربية2312مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال64.5620210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10دير الزور09010062767غادهاسراء عيسى المحمد42012100421

2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2287مدرسوزارة التربيةالال64.3020104لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-20دير الزور09080174648عائشهمحمود محسن المحمد42112100422

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.2120200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010034144رانيةعائشه عبدالحكيم صياح42212100423

2261مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2258مدرسوزارة التربيةالال88.8020210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120017857عيدهزينب حسين المحمدالعلي42312100424

2258مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال75.0720200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-03-08دير الزور09010050940أميهجميله فواز الحسن42412100425

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال63.8820210معلم صفتربيةإجازة1995-01-10دير الزور09010277000كفاءريم محمود النايف42512100426

2291مدرسوزارة التربية2290مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربيةالال63.6320132لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20دير الزور09010292877جميلهمحمد احمد الفرحان42612100427

وزارة الشؤون االجتماعية 1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال79.4620210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-05دير الزور09010219002سعادفاطمه محمد الفراج42712100428

والعمل

657معاون رئيس شعبةوزارة المالية113معاون رئيس شعبة

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال64.2620130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09070055324املهناء حمود المحمد42812100429

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال59.7420200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-31دير الزور09090005932خولههديل صالح المحمد42912100430

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال70.0220210محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1992-01-01دير الزور09010083375سهامفرح خليل الطه43012100431

وزارة االقتصاد والتجارة 640دارسوزارة الماليةالال60.0520160حقوقحقوقإجازة1990-08-25دير الزور09010262262عليافاتن حمد المحمد43112100432

الخارجية

231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء1095محلل بيئة عمل

2283مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال61.0820080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-10دير الزور09010111245بهيرةخيريه عبدالحكيم الزارع43212100433

2357مدرسوزارة التربيةالال65.6720170معلم صفتربيةإجازة1991-01-01الرقة11060025571زهرهفاطم احمد الحجي43312100434

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال64.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01دير الزور09010123396هيفاءنور فؤاد المطلق43412100435

2288مدرسوزارة التربيةالال58.6820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-03-05دير الزور09080019818جميلهرنا عادل بغدادي43512100436

2294مدرسوزارة التربية2293مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال66.6420200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-14دمشق01040096031سميحهآيه وليد العواد43612100437

وزارة االقتصاد والتجارة 645دارسوزارة المالية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال58.4520170حقوقحقوقإجازة1969-01-12دير الزور09010017275صالحهخوله محمد الحاد قاسم43712100438

الخارجية

1095محلل بيئة عمل

وزارة االقتصاد والتجارة 2115دارس قانونيوزارة الموارد المائيةالال69.6820170حقوقحقوقإجازة1993-01-25دير الزور09010136045صدفكنوز بشير الرداوي43812100439

الخارجية

642دارسوزارة المالية1094دارس قانوني

230محاسب رئيسيوزارة الكهرباء2117مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحةالال81.7220170محاسبةاقتصادإجازة1995-04-23دير الزور09010033790نصرهرغد فوزي العلي االبراهيم43912100440

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال62.6320210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010203919ماجدههبه ماجد العلي44012100441

وزارة االقتصاد والتجارة 446معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.2120150إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-03-10دير الزور09010023981ميساءإحسان نزيه أبو الخير عبدالقادر44112100442

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1091منسق أعمال

الخارجية

1092منسق أعمال

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.8420210معلم صفتربيةإجازة1984-02-10دير الزور09010062609ايمانمنال محمد العلي44212100443

وزارة الزراعة واإلصالح 533طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال68.6720140طب بيطريطب بيطريإجازة1989-11-18دير الزور09130056121صباحمنار محمد الحسين44312100444

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 538طبيب بيطري

الزراعي

541طبيب بيطري

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال66.0220210معلم صفتربيةإجازة1986-08-22دير الزور09020040554نوالحنان احمد العبدهللا44412100445

729رئيس شعبة التوجيهوزارة الدفاعالال76.3520170إذاعة وتلفزيونإعالمإجازة1995-01-01دير الزور09010179608منالنرجس فرج فرج44512100446

509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال70.1820200علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-05-31دير الزور09070003239نزيهههنادي حسن الصالح44612100447

وزارة الزراعة واإلصالح 2306مدرسوزارة التربية2311مدرسوزارة التربيةالال59.8920200شريعةشريعةإجازة1976-07-10دير الزور09010016780ابتساماسماء خلف الجابر44712100448

الزراعي

1200مدرس

2248مدرسوزارة التربية2244مدرسوزارة التربية2252مدرسوزارة التربيةالال82.1320200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09010033116عزيزةمريم عدنان البعاج44812100449

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.0920172معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010084455منىمحمود منير الحاج احمد الشطيحي44912100450

883مدقق ماليوزارة الموارد المائية875مدقق ماليوزارة الموارد المائية408معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال67.5920120إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-03-16دير الزور09010109657منانأنس زكريا عبدالجبار45012100451

وزارة التعليم العالي والبحث 23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال63.1220210حقوقحقوقإجازة1988-05-25دير الزور09010144874حامديهكوثر احمد الحسن45112100452

العلمي

876حقوقيوزارة الموارد المائية174رئيس شعبة االمتحانات

649دارسوزارة المالية651دارسوزارة المالية647دارسوزارة الماليةالال59.6220210حقوقحقوقإجازة1990-02-10دير الزور09120067376كفىفاطمه عساف العليوي45212100453

2316مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال62.4220146تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-15طرطوس10100025520عواطفيعرب محسن القاضي45312100454

2300مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال55.6520200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-19دير الزور09050047970هاجررفعه عبود العبود45412100455

2288مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربيةالال58.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-19دير الزور09050045181ودادرويده نزال المخلف45512100456

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال70.6820210شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1996-01-01دير الزور09010311216ماجدهآمنه محمد االحمدالموسى45612100457

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال66.2820210معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09120007584فضيلهوالء احمد السعدون45712100458

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال81.0320170جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09010038481ايماننجالء فتحي الخلوف45812100459

2276مدرسوزارة التربيةالال79.1720200كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09120043140سميهنور جمعه االحمد45912100460

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال66.0720170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-26دير الزور09010128115حسينهايمان رشاد العبيد46012100461

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

2358معلم صفوزارة التربيةالال66.3920210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الحسكة08050005922قطنهرويده عواد حريث46112100462

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال67.9620200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010098863جميلهآمنه عمر العطيه46212100463

2358معلم صفوزارة التربيةالال64.3920210معلم صفتربيةإجازة1993-01-12دير الزور09070026217عفرهقبس صالح الهرمش46312100464

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي658معاون رئيس شعبةوزارة المالية505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.0020130حقوقحقوقإجازة1989-05-14دير الزور09010172917نزههاشراق محمدسعيد العبدهللا الجاجان46412100465

872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية223مهندس مدنيوزارة الكهرباءالال83.2520200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01دير الزور09010126913ايمانساره عامر الطه الحسين46512100466

880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية223مهندس مدنيوزارة الكهرباءالال81.8920200مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01دير الزور09010126910ايمانخلود عامر الطه الحسين46612100467

1206مرشد تربويوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال64.4920180إرشاد نفسيتربيةإجازة1996-01-20إدلب07150020099سميةفاطمة محمد موسى46712100468

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال84.2920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-04-15دير الزور09050026610فضيلهمياده عيسى الموسى46812100469

الزراعي

1203مدرس

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال59.5520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25دير الزور09010055002آمنهوالء راغب السليم46912100470

2338مدرسوزارة التربيةالال59.7220193فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-04-14الالذقية06190012921سميحهعهد مظهر عباس47012100471

وزارة التعليم العالي والبحث 2288مدرسوزارة التربيةالال54.8920090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-03-01دير الزور09120050865فوزيهمحمود ياسين الحاجي احميد47112100472

العلمي

معاون رئيس شعبة المستودع 

المركزي

179

2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال67.1820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02دير الزور09040010425مسيرهحال خضر الحسين47212100473

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال58.8820030كيمياء تطبيقيةكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1980-02-29دير الزور09010214978وفاءماريا محمدصالح المحيمدالحسين47312100474

المستهلك

وزارة التعليم العالي والبحث 121معاون رئيس شعبة المخبر

العلمي

وزارة الزراعة واإلصالح 181فني مخبري

الزراعي

1204مدرس

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال70.6020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09010270615هنديهوالء عباس البتال47412100475

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال63.5720220معلم صفتربيةإجازة1980-09-01دير الزور09020009499زينهجميله رفاعي العلي47512100476

2258مدرسوزارة التربية2259مدرسوزارة التربيةالال81.0820210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-04-05دير الزور09120021036حليمهياسمين محمود االحمدالعبدهللا47612100477

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال61.0120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-02دير الزور09010276404فطيممها عبدالهادي الحسين47712100478

184رئيس شعبة المخابروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.2820140التمريضالتمريضإجازة1991-06-02دير الزور09050022376فتحيهدعاء محمد العلي47812100479

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربيةالال64.5520210معلم صفتربيةإجازة1983-06-01دير الزور09010249806شمسهفاديه محمد العلي47912100480

2312مدرسوزارة التربية2317مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال61.6420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09010282120ساميهنور حميد خضرالعبدهللا48012100481

2253مدرسوزارة التربية2258مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال71.8120130علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1992-01-04دير الزور09010228597فاتنهدعاء نادر سبع الدير48112100482

وزارة التعليم العالي والبحث 2297مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربيةالال62.4020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10دير الزور09040007622سارهاسماء حسين العلي48212100483

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص
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2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.4820150معلم صفتربيةإجازة1983-05-01دير الزور09010239586نوريهحسن حمود الخلف48312100484
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2361معلم صفوزارة التربيةالال67.7820200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09130154509عمشةمياده محمد الهتيمي48412100485

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1091منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال72.8820203إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01دير الزور09070012450شمسهمحمدماجد علي الثلج48512100486

المستهلك

وزارة التعليم العالي والبحث 1006مدقق نفقات

العلمي

171رئيس شعبة محاسبة الموفدين

وزارة الزراعة واإلصالح 1معاون رئيس شعبة للدائرة الصحيةوزارة االدارة المحلية والبيئةالال73.5920200طب بيطريطب بيطريإجازة1997-01-01دير الزور09010088201ريمغفران رياض الذياب الشنتوري48612100487

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 533طبيب بيطري

الزراعي

537طبيب بيطري

2317مدرسوزارة التربية2318مدرسوزارة التربيةالال63.9720210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01دير الزور09130065390شرجيهبشرى محمد العلوي48712100488

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال55.8720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01دير الزور09010273799خزنهنورا عواد الزغير48812100489

2286مدرسوزارة التربيةالال56.2020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-20دير الزور09130082344زهرهنور علي العيبان48912100490

2286مدرسوزارة التربيةالال58.4720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-05دير الزور09130075025املفاطمه خلف الناهي49012100491

2312مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال65.6120200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09030013995يسرى العبدالهحنان هترا العواد49112100492

وزارة االقتصاد والتجارة 2120دارس قانونيوزارة الموارد المائية1095محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.7620210حقوقحقوقإجازة1991-10-02دير الزور09010246237فرحهرشا دحام الشيخ خضر49212100493

الخارجية

1094دارس قانوني

2357مدرسوزارة التربيةالال60.0220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09040069182انتصارليندا غانم المصطفى49312100494

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال59.9120140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-20دير الزور09120026989وفاءآالء مروان الحسين49412100495

2357مدرسوزارة التربيةالال71.4320210معلم صفتربيةإجازة1997-01-24دير الزور09040051628وضحهدالل علي الحمد49512100496

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال64.6420190معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09120042351زهرة الحمودجمانة خضر الحاج احميد49612100497

2371مدرس مهندسوزارة التربية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال73.8620200تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-04-08دير الزور09010183388لمىنور ابراهيم عبدهللا السليمان49712100498

2312مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال64.4120154تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-14دير الزور09070056040أملمحمد جمال الحسين الشحاذه49812100499

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربية2248مدرسوزارة التربيةالال84.7820140رياضياترياضيات<-العلومإجازة1990-09-15دير الزور09050057554ضحيهسحر عمر الحمد49912100500

الزراعي

1203مدرس

2293مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال71.5020210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-22دير الزور09010049095بثينة النجماحمد عماد محمد االحمد50012100501

643دارسوزارة المالية883مدقق ماليوزارة الموارد المائية230محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال72.7720190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01دير الزور09010213282مهااسماء ماجد العبدهللا50112100502

وزارة االقتصاد والتجارة 1091منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال78.2620164إدارة أعمالاقتصادماجستير1989-01-01دير الزور09010003571سهامنجم عبيده شرف50212100503

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1092منسق أعمال

الخارجية

1093منسق أعمال

2315مدرسوزارة التربية2312مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال67.1920120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09010168008رجاءمي اسماعيل الداود50312100504

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال57.1320100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-04-09دير الزور09120135416فضهيازي عيد الشحاذه50412100505

وزارة االقتصاد والتجارة 1091منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.2120170إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-12-12دير الزور09120016273مهابتول عدنان االحمدالمحمد50512100506

الخارجية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1092منسق أعمال

المستهلك

123معاون رئيس شعبة الميادين

2302مدرسوزارة التربية2301مدرسوزارة التربيةالال60.3820100لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-11-22دير الزور09080185193سعادعدويه حسين العبود50612100507

2361معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.9520210معلم صفتربيةإجازة1988-01-01دير الزور09010202842خديجةالعمناهل محمد الجاسم الكريد50712100508

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال56.4820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-08دير الزور09120046388نعيمهرحاب عبداللطيف العايد50812100509

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال66.1220210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010190713سونهفرح عبدالخالق االحمد50912100510

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال59.6020210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-09-05دير الزور09040002138نفلة الحسينزمزم سليمان العبد51012100511

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية
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2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.2620210معلم صفتربيةإجازة1983-09-20دير الزور09010101437نورهنجوى محمد الحسين51112100512

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.4820190معلم صفتربيةإجازة1993-05-21دير الزور09120009121رمزيهصفيه يوسف الخضر51212100513

2320مدرسوزارة التربية2312مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال72.8720130تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09020074234بحريهميساء خلف العجيل51312100514

2280مدرسوزارة التربية2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال57.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-04-15دير الزور09010145610تماضر الخالدحال صبحي حساني51412100515

2280مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال60.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25دير الزور09030026122فلهفاديه عبد المحمد51512100516

2358معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال78.1220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-15دير الزور09020074239بحريهماجده خلف العجيل51612100517

وزارة الزراعة واإلصالح 2265مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال67.0620210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1988-01-10دير الزور09010035145سهامإسراء اياد الضللي51712100518

الزراعي

1205مدرس

2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال63.5320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09040024538فاطممنى ناصر السليمان الذياب51812100519

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةنعمال62.1720170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-22دير الزور09010042348رندهليندا محمد الحميدي51912100520

871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال68.5020190تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1992-01-01حمص09020104382صفيهفاطمه علي المحمد52012100521

وزارة الزراعة واإلصالح 2250مدرسوزارة التربية2249مدرسوزارة التربيةالال81.1820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-07-20دير الزور09120021844عيده العجيلنوال اسعد الخلف52112100522

الزراعي

1203مدرس

وزارة التعليم العالي والبحث 2280مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال63.5420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-08دير الزور09010171459سميرههبه يوسف الياسين52212100523

العلمي

معاون رئيس شعبة المستودع 

المركزي
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2359معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال71.1320200معلم صفتربيةإجازة1993-06-25دير الزور09010269773منى االبراهيممريم عثمان خضر52312100524

2259مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال73.0920200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1996-07-03دير الزور09040056895عايشهنرمين حمود العلي52412100525

641دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائية1094دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال64.4320150حقوقحقوقإجازة1994-01-01دير الزور09010048796كفاالسليمانفاطمة يونس علي الحياوي52512100526

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال58.9720200معلم صفتربيةإجازة1991-01-01دير الزور09010196643سناءآالء عبدالخالق المحسن52612100528

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال60.6920200معلم صفتربيةإجازة1994-01-30دير الزور09050033771فوزيهمنال هالل عبدالمصطفى52712100529

2295مدرسوزارة التربيةالال61.8520200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09130068242راجحهرغده غافل الخليف الصالح52812100530

2359معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال63.6020190معلم صفتربيةإجازة1994-01-01الحسكة08030009464شكحهزهره محمد حمدي52912100531

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال72.66201110محاسبةاقتصادإجازة1987-09-06الالذقية06100035813نجادفارس علي عباس53012100532

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 639دارسوزارة المالية127معاون رئيس شعبة بدائرة األسعار

المستهلك

125معاون رئيس شعبة التراخيص

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال56.5420120لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-07دير الزور09120010818داللفاطمه عبدالكريم الحسين العبد53112100533

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال72.8520200إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1996-05-01دير الزور09010167239ماجدهاسراء احمد الجاسم53212100534

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1995-01-03حماه09010221248ميادهياسمين عامر حسين53312100535

صغيرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال67.7220210

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 119معاون رئيس شعبة التجارة

المستهلك

معاون رئيس شعبة التعاون 

االستهالكي

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي120

2290مدرسوزارة التربية2293مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال59.4520120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-14حمص04010403236هناءسهيله محمدسمير البري53412100536

2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية882حقوقيوزارة الموارد المائية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال59.6020182حقوقحقوقإجازة1995-01-01حمص04020052844سناءمحمد عدنان الحسن53512100537

وزارة الزراعة واإلصالح 2279مدرسوزارة التربيةالال73.7220210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-10دير الزور09020042049نجوىاسراء خضر الصالح53612100538

الزراعي

2271مدرسوزارة التربية1204مدرس

2286مدرسوزارة التربيةالال58.8420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09130072970سهامخالد ابراهيم االحمد53712100539

وزارة الشؤون االجتماعية 644دارسوزارة المالية657معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال79.7720200محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01دير الزور09010014240أمانعال فاروق العليوي53812100540

والعمل

113معاون رئيس شعبة

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.2720210معلم صفتربيةإجازة1995-01-24دير الزور09120018146عيدهأسماء عبدهللا الشاهر53912100541

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال63.5720210معلم صفتربيةإجازة1994-01-01دير الزور09120111237حمدهسهيلة خضر الحسين54012100542

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.2720210معلم صفتربيةإجازة1993-03-01دير الزور09120111896نوريههناء حسين المالح54112100543

509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال62.4020190علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010096544عفرههال محمدزهير العبود54212100544

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال63.8120150اقتصاداقتصادإجازة1988-01-30دير الزور09010015260شهرزادنورا خليل محمدرشيد54312100545

المستهلك

2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحة119معاون رئيس شعبة التجارة

وزارة الشؤون االجتماعية 875مدقق ماليوزارة الموارد المائية172معاون رئيس شعبة الحياة الجامعيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال86.5620120محاسبةاقتصادإجازة1990-07-10دير الزور09010181324كليمة الخلفتماضر جرير مشوح54412100546

والعمل

113معاون رئيس شعبة

872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية880مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال75.3820190هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-15دير الزور09120090870املاالء عمار المحمدالعبدهللا54512100547

وزارة التعليم العالي والبحث 2283مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال63.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-17دير الزور09010014085ريمه الزارعلمياء فوزي السليمان54612100548

العلمي

معاون رئيس شعبة المستودع 

المركزي
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644دارسوزارة المالية657معاون رئيس شعبةوزارة المالية113معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال80.2920200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01دير الزور09050098437سهامبشائر راغب االبراهيم54712100549

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال65.9320180معلم صفتربيةإجازة1992-05-10دير الزور09130110476نهلهساجده حسون هدبه54812100550

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال64.9420210معلم صفتربيةإجازة1998-08-28دير الزور09010040920نعمت الخلفبتول عبدالرزاق الحبيب54912100551

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال66.3620200معلم صفتربيةإجازة1991-03-01دير الزور09130034400صباحاماني مرغل حميضه55012100552

2257مدرسوزارة التربية2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال74.9320190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1993-06-20دير الزور09010116531روضهايمان توفيق الحماد55112100553

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.3920190مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-05-24دير الزور09010028272هدنهدانيه كاظم كاظم55212100554

المستهلك

512إداري جامعيوزارة الصحة1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي126معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

2290مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال59.7620210لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-20دير الزور09010187388فاطمهوسام نبيه الشيخ عطيه55312100555

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1997-06-01الحسكة08010009061بتول المزعلرهام عامر العبيد55412100556

صغيرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال76.8020210

المستهلك

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي2117مدقق ماليوزارة الموارد المائية119معاون رئيس شعبة التجارة

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال68.9220170معلم صفتربيةإجازة1978-06-27دير الزور09010099265آمالليندا سيف الدين العبدالرزاق55512100557

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال63.8720154علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-13دير الزور09010016507نجاحكمال طارق البقجه جي55612100558

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال63.6120200معلم صفتربيةإجازة1985-03-01دير الزور09020096830مطره الخلفكمال خاطر العيفان55712100559

643دارسوزارة المالية883مدقق ماليوزارة الموارد المائية875مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال86.1720140محاسبةاقتصادإجازة1992-01-14دير الزور09030050754غازيهصبا عبدهللا المصلح55812100560

معاون رئيس شعبة للدائرة وزارة االدارة المحلية والبيئة410طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.0320193طب بيطريطب بيطريإجازة1996-01-01دير الزور09010079022ايمانسعد سمير المصطفى البشر55912100561

الصحية

وزارة الزراعة واإلصالح 1

الزراعي

533طبيب بيطري

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي882حقوقيوزارة الموارد المائية658معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.2420180حقوقحقوقإجازة1996-08-06دير الزور09010058910فرات حداويمصطفى وليد ابراهيم عاروض56012100562

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال80.6220170شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1994-08-03دير الزور09130142269خولهعال عامر الوردي56112100563

2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال68.4220210معلم صفتربيةإجازة1994-07-05دير الزور09130146544جملهخلوده محمد العضيب56212100564

2288مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال64.1920102لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-20دير الزور09010187348حوريهمحمود حسين الدرزي56312100565

وزارة التجارة الداخلية وحماية 644دارسوزارة المالية639دارسوزارة الماليةالال76.6520190محاسبةاقتصادإجازة1995-04-10دير الزور09010068519سحر الحاج دخيلدعاء عبدهللا العزو56412100566

المستهلك

125معاون رئيس شعبة التراخيص

2356مدرسوزارة التربية2351مدرسوزارة التربية2348مدرسوزارة التربيةالال71.4420210تربية رياضيةتربيةإجازة2000-01-11دير الزور09010083865منىأسامة احمد العبوش56512100567

659معاون رئيس قسموزارة المالية647دارسوزارة المالية649دارسوزارة الماليةالال60.2720190حقوقحقوقإجازة1989-01-01دير الزور09120026736مهابتول ماجد السليمان56612100568

2360معلم صفوزارة التربيةالال64.4220190معلم صفتربيةإجازة1991-05-13دير الزور09050008803نصرهفاتن حسان حسين الهالل56712100569

2361معلم صفوزارة التربيةالال68.1920190معلم صفتربيةإجازة1982-04-25دير الزور09130010963فوازهايمان غنام الكحيش56812100570

وزارة الزراعة واإلصالح 541طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال74.5620190طب بيطريطب بيطريإجازة1995-01-01دير الزور09010168308نجاحمحمد سواد الحمادي56912100571

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 533طبيب بيطري

الزراعي

534طبيب بيطري

2255مدرسوزارة التربية2254مدرسوزارة التربية2256مدرسوزارة التربيةالال74.2520190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1994-07-01دير الزور09010293256شمسهفاطمه احمد المحمد57012100572

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال66.4820140معلم صفتربيةإجازة1991-02-01دير الزور09050042782هظيمهفاطمة صبحي الحسين57112100573

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال62.7120200معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09120109915خالديهتغريد مصلح الهالل57212100574

2371مدرس مهندسوزارة التربية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال73.4320180تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-01-15دير الزور09010224450عاتكة الحسيندعاء مصطفى الشحاذة57312100575

2266مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال70.3420210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-07-20دير الزور09010116584رحابختام عبدالمنعم الفرج57412100576

512إداري جامعيوزارة الصحة883مدقق ماليوزارة الموارد المائية1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال87.1320200محاسبةاقتصادإجازة1998-05-01دير الزور09010221305ناهدعائشه خريف يوسف57512100577

2318مدرسوزارة التربية2317مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال63.5820210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-21دير الزور09050077391سميرهاالء نوري السهو57612100578

2251مدرسوزارة التربيةالال71.3620210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-30حماه05070027524مها ديبميساء عصام عليشه57712100579

535طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال69.2420200طب بيطريطب بيطريإجازة1994-06-26حماه05070022038رائده صيومابراهيم مصطفى ديب57812100580

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال58.7820190معلم صفتربيةإجازة1994-03-18دير الزور09010205045يسرىهبه هللا جمال الهزاع57912100581
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وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال63.3720210لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09010080172امليسر عبدالرزاق الخلف58012100582

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2300مدرسوزارة التربية180

2361معلم صفوزارة التربيةالال66.6320200معلم صفتربيةإجازة1981-12-17دير الزور09130058927خالديهجواهر محمود المحمد58112100583

2360معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01دير الزور09010285453فدوىهبه عبدالكريم العلي58212100584

223مهندس مدنيوزارة الكهرباء872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية880مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال74.2020210مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-06-01دير الزور09010177897وردهروان عامر ملحم الحنيدي58312100585

2357مدرسوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال65.0920210معلم صفتربيةإجازة1997-01-15دير الزور09010077254فريده الحمودرغد خليف المشرف58412100586

659معاون رئيس قسموزارة المالية647دارسوزارة المالية656دارسوزارة الماليةالال56.2120118حقوقحقوقإجازة1982-04-01دير الزور09130009561هدىغسان شوكان المصلح58512100587

2248مدرسوزارة التربيةالال89.8920210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1998-01-01دير الزور09050095703رويدههبه هللا شريف العبيد58612100588

2244مدرسوزارة التربيةالال81.5020210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-10-14دير الزور09040017905صالحه الحمدمريم حسين العلي الخضر58712100589

2357مدرسوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال68.6520170معلم صفتربيةإجازة1984-01-01دير الزور09130072697سميرةاسراء رياض الصايل58812100590

وزارة الزراعة واإلصالح 2297مدرسوزارة التربيةالال66.0420180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09010052963هناءعال هشام العمر58912100591

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 1202مدرس

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص

178

وزارة التجارة الداخلية وحماية 512إداري جامعيوزارة الصحةالال77.3720200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-02-01حماه05020009606مريمزهراء صالح الرحال59012100592

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

األسعار

24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي127

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1990-01-01دير الزور09010017231فائقهربى بديع سيدرباح59112100593

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 512إداري جامعيوزارة الصحةالال68.9620140

الزراعي

875مدقق ماليوزارة الموارد المائية408معاون رئيس شعبة

2293مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال58.8620110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09080047290ودادهيام زهير الداخل59212100594

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال62.0920150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-11دير الزور09020042022نجوىمنار خضر الصالح59312100595

2300مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربيةالال64.3020200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-19دير الزور09010363196فلايرنور نبيل العلي59412100596

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال67.6020200معلم صفتربيةإجازة1993-04-07دير الزور09090058589اميرهاسماء محمود عساف59512100597

معاون رئيس شعبة العقود الداخلية وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.9620145حقوقحقوقإجازة1993-01-21دير الزور09010185529هدىسليمان ماجد سيدسليمان59612100598

والشراء المباشر

وزارة التعليم العالي والبحث 176

العلمي

645دارسوزارة المالية175رئيس شعبة الوثائق والشهادات

2252مدرسوزارة التربية2250مدرسوزارة التربية2249مدرسوزارة التربيةالال85.1420210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120041185بسمهميساء سعيد الخليل59712100599

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال62.3520075محاصيل حقليةهندسة زراعيةإجازة1983-10-25دير الزور09010113569سعاد سيدأحمدالخلف الشيخ خضرياسر عبيد ياسين59812100600

وزارة الزراعة واإلصالح 533طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال72.7020200طب بيطريطب بيطريإجازة1994-01-20دير الزور09010272871فضيلهمروه محمد الحسين59912100601

الزراعي

معاون رئيس شعبة للدائرة وزارة االدارة المحلية والبيئة414طبيب بيطري

الصحية

1

2268مدرسوزارة التربية2267مدرسوزارة التربيةالال81.7620210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-05-05دير الزور09120034118فداءشدن محمدفاضل النوري60012100602

وزارة التجارة الداخلية وحماية 648دارسوزارة المالية650دارسوزارة الماليةالال73.1520200محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01دير الزور09120142154نجاحرنده احمود السعدون60112100603

المستهلك

123معاون رئيس شعبة الميادين

2288مدرسوزارة التربيةالال65.5220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-06-20دير الزور09120111731مقبولهمنار سليمان الخليل60212100604

2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال59.3520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09020105697هنوفعبدالرحمن احمد الهلوش60312100605

2299مدرسوزارة التربية2301مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.5320130لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-15دير الزور09010295578ابتسامجمانه احمد الخزام60412100606

وزارة االقتصاد والتجارة 1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال64.0720190إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-02دير الزور09010150298ميسه السندمأمون ناصر مثقال60512100607

الخارجية

وزارة االقتصاد والتجارة 1091منسق أعمال

الخارجية

1092منسق أعمال

2282مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال60.8420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-02-01دير الزور09010290832خالصهفاطمه ناصر المحمدالخلف60612100608

وزارة الزراعة واإلصالح 2297مدرسوزارة التربيةالال66.0920120لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-13دير الزور09010212758هناءآيه زهير الحماده60712100609

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 1202مدرس

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص

178

2315مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال68.0020104تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01دير الزور09070023655شمسهحسان خلف السماعيل60812100610

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال86.4120190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-06-03دير الزور09010339705بشرىأسماء منار محمود60912100611

الزراعي

2244مدرسوزارة التربية1203مدرس

2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال69.1420190معلم صفتربيةإجازة1993-01-15الحسكة08010015768يسرى المصطفىدعاء خليل الحسين61012100612

649دارسوزارة المالية647دارسوزارة المالية651دارسوزارة الماليةالال64.0620090حقوقحقوقإجازة1986-01-01دير الزور09120106798سارههاني اسعد العلي الحماده61112100613

445معاون رئيس شعبةوزارة التربية505معاون رئيس كتابوزارة العدل882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال61.1620170حقوقحقوقإجازة1979-03-01دير الزور09010089694سعاداميره يوسف حمدة61212100614

وزارة التعليم العالي والبحث 512إداري جامعيوزارة الصحةالال70.4020190إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-04-07دير الزور09010039611سحررقيه محمد العزو61312100615

العلمي

رئيس شعبة الرواتب واألجور 

والتعويضات

وزارة االقتصاد والتجارة 170

الخارجية

1092منسق أعمال

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال62.4620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10دير الزور09010031969شيراز العلوشهدى محمد الشبلي61412100616

2297مدرسوزارة التربية2289مدرسوزارة التربية2292مدرسوزارة التربيةالال68.7720110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-10دير الزور09010197163حنونه الجزرناهد عكله طوكان61512100617

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربية2248مدرسوزارة التربيةالال79.8520180رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-30دير الزور09050095132عايشهرهف جبر الحسن61612100618

الزراعي

1203مدرس

2248مدرسوزارة التربية2249مدرسوزارة التربيةالال76.2120210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09120001855حمدهريم اسماعيل الزعين61712100619

2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال60.4720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-10دير الزور09030021373حمدهفاديه خليفه شمالن61812100620

2317مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال63.4320200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-08دير الزور09050033443عوفه المحمدرحمه حنوش العفات61912100621

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال76.5120210إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1997-01-13دير الزور09010252893فوزيهرغد نواف جاويش62012100622

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.6120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-06دير الزور09010094957سمرفله سامر جراد62112100623

2119دارس قانونيوزارة الموارد المائية659معاون رئيس قسموزارة المالية647دارسوزارة الماليةالال71.4820134حقوقحقوقإجازة1990-06-01دير الزور09130023931حسنه الحسينعبيده مصطفى العبد الخلف62212100624

2359معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال67.6120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09010050145ليندابراءة ثابت العريب62312100625

2292مدرسوزارة التربية2293مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال85.8520180لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-20دير الزور09010176921رائدهاسماء محمدطه حاجي نعيمه62412100626

505معاون رئيس كتابوزارة العدل1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي637دارسوزارة الماليةالال63.2520160حقوقحقوقإجازة1993-04-07دير الزور09010264268عايشهديانه جمعه الجمعه62512100627

505معاون رئيس كتابوزارة العدل882حقوقيوزارة الموارد المائية23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال63.6220170دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-01-05دير الزور09010087221شكورهريم سهيل الذياب62612100628

وزارة االقتصاد والتجارة 642دارسوزارة الماليةالال71.7820110حقوقحقوقإجازة1990-01-01دير الزور09010262573اميرهفاطمه حسين الناصر62712100629

الخارجية

1094دارس قانوني

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال66.6820200معلم صفتربيةإجازة1994-01-20دير الزور09130043300صبحهناديه خليل شارع المحمد62812100630

223مهندس مدنيوزارة الكهرباء872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية880مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال69.2920200بيئةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01حمص04170124885كوكبهبه محمود العلوش62912100631

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1979-11-06دير الزور09010028601روضهمحمد عماش المصطفى63012100632

صغيرة

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية883مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال72.1620170

2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال64.6420130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-28دير الزور09010069172فاتنريم جمال سليمان63112100633

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال72.1620210تربة واستصالح أراضيهندسة زراعيةإجازة1995-01-01دير الزور09050000540امنة النجارديما علي العبد63212100634

231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال66.1720130حقوقحقوقإجازة1986-01-03دير الزور09020040923فلايرمنال اسعد البدر63312100635

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال69.6820210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1998-01-15دير الزور09050000542امنه نجارديانا علي العبد63412100636

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 121معاون رئيس شعبة المخبر

المستهلك

وزارة الزراعة واإلصالح 133رئيس مخبر

الزراعي

1204مدرس

2313مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال62.1820150تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-20دير الزور09050026176مريمعبد محمود الذياب63512100637

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال58.2620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-02-10دير الزور09120011730كالفهساجده فيصل العلوان63612100638

وزارة الزراعة واإلصالح 183رئيس قسم التشريحوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.6120200طب بيطريطب بيطريإجازة1994-01-01دير الزور09120050929نوالشهد محمود الحسين63712100639

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 536طبيب بيطري

الزراعي

534طبيب بيطري

2261مدرسوزارة التربية2259مدرسوزارة التربية2258مدرسوزارة التربيةالال78.0020120علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1990-01-01دير الزور09120111989فاطمهسناء محمد البديوي الخليفة63812100640

وزارة الزراعة واإلصالح 876حقوقيوزارة الموارد المائيةالال68.1020180حقوقحقوقإجازة1984-01-01دير الزور09010004899رونقصبا يحيى الحيو63912100641

الزراعي

641دارسوزارة المالية407معاون رئيس شعبة

231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء882حقوقيوزارة الموارد المائية445معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال58.2920090حقوقحقوقإجازة1983-10-27دير الزور09010276531شيرازصفاء هالل الحاج عبدالحميدالضللي64012100642

2357مدرسوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال67.3120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09050041916كفاءتيماء عدنان العبيد64112100643

2361معلم صفوزارة التربيةالال69.5320200معلم صفتربيةإجازة1986-02-13دير الزور09130114442فايزهمرفت خلف العديلي64212100644

وزارة الزراعة واإلصالح 414طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال70.5420210طب بيطريطب بيطريإجازة1998-09-11دير الزور09010081248منالالبتول ماجد المحمد العياده64312100645

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 410طبيب بيطري

الزراعي

533طبيب بيطري

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال66.7020200معلم صفتربيةإجازة1997-04-08دير الزور09010022546نبيلهحور محمود الشهاب64412100646

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال62.1520073معلم صفتربيةإجازة1985-01-05دير الزور09120130731شمسههاشم اسماعيلي الحسن64512100647

2312مدرسوزارة التربيةالال58.5420120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-03-20دير الزور09040036092شمسهخضر يوسف االحمد64612100648

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.4620150معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09010200293الهامحسين علي السلطان64712100649

2287مدرسوزارة التربيةالال69.7420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09080040261وطفهاسماء حسين الفياض64812100650

2287مدرسوزارة التربيةالال75.2120100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-08-05دير الزور09080163180فطيمعفاف عواد الخلف64912100651

2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال61.6120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-15دير الزور09030023239املروعه ذياب السعود65012100652

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال69.1920210معلم صفتربيةإجازة1995-01-01دير الزور09130104589خولةرجاء الحسن المحمد المحمد65112100653

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1981-05-17دير الزور09010031145قمرلين سمير العبود65212100654

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 512إداري جامعيوزارة الصحة24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال70.4420130

الزراعي

408معاون رئيس شعبة

2312مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربية2320مدرسوزارة التربيةالال57.8520210تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-02دير الزور09030019778شكحهابتسام ياسين العلي65312100655

2371مدرس مهندسوزارة التربية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال70.6220210تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-01-15دير الزور09010192915ميسونغنيه محمدنبيل االلوسي65412100656

2361معلم صفوزارة التربيةالال65.6420210معلم صفتربيةإجازة1985-01-01دير الزور09130039837عصريةفاطمه سحل المحمد65512100657

وزارة التعليم العالي والبحث 2299مدرسوزارة التربيةالال60.7620180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09030021288منتهىساره زياد الحاج مصطفى65612100658

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

2300مدرسوزارة التربية180

882حقوقيوزارة الموارد المائية640دارسوزارة المالية407معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال65.0520200حقوقحقوقإجازة1983-06-07دير الزور09010157721رزقيهرنا احمد الداود65712100659

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربيةالال65.3520140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010050131لينداعزيزه ثابت العريب65812100660

الزراعي

2283مدرسوزارة التربية1201مدرس

2371مدرس مهندسوزارة التربية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال71.8320180تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1993-01-17دير الزور09010107276ميادهديمة عبدالكريم البشر65912100661

2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي177رئيس شعبة العقود الخارجيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.6820110حقوقحقوقإجازة1990-01-01دير الزور09010255098كفيهمريم رضوان العبد66012100662

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.2320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-01دير الزور09010135059سهامالعنقاء محمدطه الياسين66112100663

المستهلك

معاون رئيس شعبة التعاون 

االستهالكي

وزارة التجارة الداخلية وحماية 120

المستهلك

446معاون رئيس شعبةوزارة التربية119معاون رئيس شعبة التجارة

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال64.8020180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01دير الزور09010113018املمحمد زهير خديره66212100664

2256مدرسوزارة التربية2257مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال68.7320200علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1997-01-07دير الزور09010142226تماضرصافية خريف الحاج66312100665

وزارة التعليم العالي والبحث 2288مدرسوزارة التربيةالال63.1020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دير الزور09010148394فوازهياسمين محمد القنبر66412100666

العلمي

معاون رئيس شعبة المستودع 

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 179

الزراعي

1201مدرس

2284مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال61.9320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09120083935رجاءمروه عبدهللا الحمادي66512100667

وزارة االقتصاد والتجارة 2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية2117مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال75.1120110إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-01-20دير الزور09080084993مالكهاحمد كسار الرجا66612100668

الخارجية

1092منسق أعمال

2282مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال67.6620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-28دير الزور09030050981فاطمهبراءه محمد النجم66712100669

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال77.0520170علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-01دير الزور09010253684عايدهعلي احمد االحمد الحسين االحمد الحسين66812100670

2293مدرسوزارة التربية2294مدرسوزارة التربية2297مدرسوزارة التربيةالال60.6520110لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-27دير الزور09120007783وفاءضحى خضر الصالح66912100671

وزارة الزراعة واإلصالح 2277مدرسوزارة التربية2276مدرسوزارة التربيةالال73.8820210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-10-14دير الزور09120067739بيانفاطمه سالم الحمش67012100672

الزراعي

1204مدرس

2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال64.5720200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09010278544ملحهسعاد خضر الحسن67112100673
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معاون رئيس شعبة المستودع وزارة التعليم العالي والبحث العلميالال63.4920145لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-10-17دير الزور09100044490سوريهمحمد خليف الشيحان67212100674

المركزي

وزارة الزراعة واإلصالح 179

الزراعي

2287مدرسوزارة التربية1201مدرس

2286مدرسوزارة التربيةالال60.2020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-15دير الزور09080151720منسيهعواطف ناصر العبدهللا67312100675

2299مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربيةالال66.7820140لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-10دير الزور09130110515ليلىايمان عدنان كوان67412100676

2264مدرسوزارة التربية2263مدرسوزارة التربية2265مدرسوزارة التربيةالال77.7620210فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-03-08دير الزور09010283119شمسهبتول علي الرمضان67512100677

505معاون رئيس كتابوزارة العدل2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال68.8320170حقوقحقوقإجازة1995-01-01دير الزور09010142648هدى مالابراهيمليال برهان الحنون67612100678

2246مدرسوزارة التربية2245مدرسوزارة التربية2247مدرسوزارة التربيةالال61.6620112رياضياترياضيات<-العلومإجازة1987-01-01دير الزور09010017299صبحهعبدالكريم محمود الحسن الزيدان67712100679

وزارة التجارة الداخلية وحماية 883مدقق ماليوزارة الموارد المائية24رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدوليالال87.6620170محاسبةاقتصادإجازة1994-05-05دير الزور09010293112جوريهفكريه محمد عادل الحاج كردوش67812100680

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغذائية

126

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.2420210معلم صفتربيةإجازة1999-07-01دير الزور09010374911ثناء سماقيهساره نبيه حمودالعبدهللا67912100681

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1991-01-01دير الزور09050042276وفاء الموسىاسماء تايه الصالح68012100682

صغيرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية 875مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال68.7420210

المستهلك

معاون رئيس شعبة المواد 

الغذائية

وزارة التجارة الداخلية وحماية 126

المستهلك

119معاون رئيس شعبة التجارة

2252مدرسوزارة التربيةالال70.9820190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1995-01-10دير الزور09010013887ابتسام العباديمحمد أمين عيسى الحاج خليفه68112100683

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال70.7720170بيئة و حراجهندسة زراعيةإجازة1994-01-01حمص09010088830ناريمان محمدعال حسين اسماعيل الرجب اغا68212100684

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال63.7520152معلم صفتربيةإجازة1992-01-03دير الزور09050044545يازيحمد عايش الخلوف68312100685

230محاسب رئيسيوزارة الكهرباء512إداري جامعيوزارة الصحة172معاون رئيس شعبة الحياة الجامعيةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال76.4520100محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01دير الزور09010055586دلههند محمد تركي68412100686

2320مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال63.0120140تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-05دير الزور09010276334حمودهنور احميد الخضراالبراهيم68512100687

2254مدرسوزارة التربية2256مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربيةالال71.3120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01دير الزور09010165184هناءهبه ابراهيم محمدالنجرس68612100688

2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية2121حقوقيوزارة الموارد المائية505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال68.1620180حقوقحقوقإجازة1995-01-01دير الزور09030070849اميرهزينه احمد الصالح68712100689

178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.4520170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-26دير الزور09010175529حسناءسعاد وليد االبراهيم68812100690

2284مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربية2285مدرسوزارة التربيةالال63.6220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-21دير الزور09120016531صبريهخالد عبدالجبار ألوسي68912100691

2279مدرسوزارة التربية181فني مخبريوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال79.0620210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09010127418خديجةبراءه عبدالجبار الصالح السند69012100692

2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال78.9920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-08دير الزور09010114847ملكمروه عبدالمنعم الجاسم العاشور69112100693

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربيةالال83.0820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-07دير الزور09010158003املاالء عبدالصمد السالمه69212100694

الزراعي

1201مدرس

2285مدرسوزارة التربيةالال60.1820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-03-15دير الزور09120131213خديجهصالحه عبدالمحسن االحمد69312100695

2288مدرسوزارة التربية2282مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال62.5320144لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01حماه05220020007عفيفهوائل ابراهيم عثمان69412100696

644دارسوزارة المالية444معاون رئيس شعبةوزارة التربية409معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال73.1920200محاسبةاقتصادماجستير1984-01-20دير الزور09010095057كفانور عفيف عايش69512100697

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال65.1720200معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور09090065828هدنهرهف عبد العمر69612100698

وزارة التعليم العالي والبحث 883مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال66.8020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01دير الزور09010225674منتهىرغد عادل االبكع69712100699

العلمي

رئيس شعبة الرواتب واألجور 

والتعويضات

وزارة االقتصاد والتجارة 170

الخارجية

1091منسق أعمال

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1990-06-18دير الزور09010171893سعادمحمد فايز محمود الدبيب69812100700

صغيرة

وزارة الزراعة واإلصالح 875مدقق ماليوزارة الموارد المائية512إداري جامعيوزارة الصحةالال67.1920160

الزراعي

408معاون رئيس شعبة

2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال63.3320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15دير الزور09010009496سهيرهمحسنه ابراهيم المنديل69912100701

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال72.7620160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-09-01دير الزور09010130521هناءاسراء ممدوح الحمود70012100702

2297مدرسوزارة التربيةالال57.2020100لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-21دير الزور09130007923كفىسعاد رعد شريده70112100703

505معاون رئيس كتابوزارة العدل23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي17مشرف تعاونيوزارة األشغال العامة واإلسكانالال70.3220110حقوقحقوقإجازة1990-01-01دير الزور09010143342نوريهآالء طه عبدالرجب70212100704

2295مدرسوزارة التربيةالال62.0420130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01دير الزور09130115945الهامعمر غازي الحمد70312100705

2267مدرسوزارة التربية2266مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال73.2020200فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1999-01-01دير الزور09070031692هندماريا مصطفى الحيط70412100706

880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية223مهندس مدنيوزارة الكهرباءالال74.0820200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1997-01-01دير الزور09120025422ازدهارآالء قاسم الحاج جاسم70512100707

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال59.3620110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-03دير الزور09050047669عيدهفلاير عبدهللا شهاب70612100708

2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.2220170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-25الالذقية09010092733دمنهطيب سمير الشكيمي70712100709

وزارة التعليم العالي والبحث 640دارسوزارة المالية505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال72.6220183حقوقحقوقإجازة1992-07-10دير الزور09120033277روضهعمار عمادالدين الحسن الضامن70812100710

العلمي

174رئيس شعبة االمتحانات

وزارة الزراعة واإلصالح 2271مدرسوزارة التربيةالال76.4420200كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1994-01-07دير الزور09040060449بدريةخوله علي الحمود70912100711

الزراعي

1204مدرس

وزارة التجارة الداخلية وحماية 1024دارس قانونيمصرف سورية المركزيالال67.7420150دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-25دير الزور09010187222لمياحسام محي الدين المحمدالحسين71012100712

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

الرقابة التموينية

658معاون رئيس شعبةوزارة المالية122

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال78.6120160كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09010192221عمشهسهام ابراهيم االحمد71112100713

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 133رئيس مخبر

المستهلك

2279مدرسوزارة التربية121معاون رئيس شعبة المخبر

223مهندس مدنيوزارة الكهرباء880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال77.0020190هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-09-10دير الزور09010154665نبالساره امير االحمد السماعيل71212100714

2360معلم صفوزارة التربيةالال67.5620211معلم صفتربيةإجازة1988-01-01دير الزور09050075263زهرهنادر حسن الزغيب71312100715

2288مدرسوزارة التربيةالال60.9520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01دير الزور09010148247نداءاآلء مروان الفاكوش71412100716

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال73.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010248278سهاماسراء خلف الزيدان71512100717

وزارة الزراعة واإلصالح 2279مدرسوزارة التربيةالال80.2720120كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1991-01-02دير الزور09010290130هناءرغد عبدالصمد الجنيد71612100718

الزراعي

وزارة التعليم العالي والبحث 1204مدرس

العلمي

181فني مخبري

2287مدرسوزارة التربيةالال72.6220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1968-12-07دير الزور09080202758خزنهخوله ثابت الحمد71712100719

2358معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال72.8320160معلم صفتربيةإجازة1995-01-20دير الزور09010171744هولهاماني عمر السليمان71812100720

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال74.6720180كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09010111705سعادجود محمود مصطفى71912100721

المستهلك

وزارة التعليم العالي والبحث 133رئيس مخبر

العلمي

2279مدرسوزارة التربية181فني مخبري

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال91.7220200رياضياترياضيات<-العلومإجازة1996-06-05دير الزور09010125980رجاءصبا ممتاز المشهور72012100722

الزراعي

1203مدرس

وزارة الزراعة واإلصالح 2252مدرسوزارة التربيةالال90.1820210رياضياترياضيات<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120021148وردهاالء احمد الحمدالحياوي72112100723

الزراعي

1203مدرس

23رئيس شعبةهيئة التخطيط والتعاون الدولي882حقوقيوزارة الموارد المائية640دارسوزارة الماليةالال68.5620170حقوقحقوقإجازة1995-01-01دير الزور09010280660عائشهرؤى أمين حسين العلوش72212100724

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال63.4020190معلم صفتربيةإجازة1997-01-15دير الزور09030109746بهيرهوالء علي الخلف72312100725

2314مدرسوزارة التربية2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربيةالال64.4020202تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01دير الزور09010248839امينهاحمد سعيد السليمان72412100726

وزارة االقتصاد والتجارة 658معاون رئيس شعبةوزارة المالية637دارسوزارة الماليةالال63.52201910حقوقحقوقإجازة1983-05-10حماه05150019419رجاءأيمن فؤاد الحاج ابراهيم72512100727

الخارجية

1095محلل بيئة عمل

وزارة التجارة الداخلية وحماية 2116مدقق ماليوزارة الموارد المائية1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزيالال70.6920200مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-04-01دير الزور09010223269براءهمهديه خطاب محمودالشويخ72612100728

المستهلك

1006مدقق نفقات

643دارسوزارة المالية644دارسوزارة المالية657معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.4520166محاسبةاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10020020896وفاءعلي مالك علي72712100729

184رئيس شعبة المخابروزارة التعليم العالي والبحث العلميالال77.0320170التمريضالتمريضإجازة1993-01-01دير الزور09010035009نهلهعلي حسن الحسين72812100730

وزارة الزراعة واإلصالح 2270مدرسوزارة التربيةالال75.3320170فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-01-01دير الزور09120116128عفافمحمدامين عبدالمولى الخلف72912100731

الزراعي

2267مدرسوزارة التربية1205مدرس

178رئيس شعبة االستيراد والتخليصوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.8620170لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-05دير الزور09010187777املالمها هيثم الحميدي العابد73012100732

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال74.8320210إنتاج حيوانيهندسة زراعيةإجازة1996-01-01دير الزور09010176577وفاءانتصار محمد االحمد73112100733

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال66.8120202معلم صفتربيةإجازة1995-01-09دير الزور09010277819عائشهزكريا هالل البلعط73212100734

647دارسوزارة المالية882حقوقيوزارة الموارد المائية407معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال64.1520120حقوقحقوقإجازة1990-02-26دير الزور09010028551ابتساماسراء سعدالدين الحمود73312100735

2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربية2357مدرسوزارة التربيةالال58.0920200معلم صفتربيةإجازة1993-01-01دير الزور04010763182نجود مطرنوادي فرحان البطمان73412100736

1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي2115دارس قانونيوزارة الموارد المائية882حقوقيوزارة الموارد المائيةالال61.9020130حقوقحقوقإجازة1987-01-01دير الزور09010186973اميرههنادي محمود العليوي73512100737

2360معلم صفوزارة التربية2359معلم صفوزارة التربية2358معلم صفوزارة التربيةالال64.7120160معلم صفتربيةإجازة1992-04-10دير الزور09010044588رحابمحمد وليد العلي73612100738

1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي2119دارس قانونيوزارة الموارد المائية637دارسوزارة الماليةالال57.0120060حقوقحقوقإجازة1980-01-20دير الزور09010132464ابتساموفاء احمد المصطفى73712100739

2121حقوقيوزارة الموارد المائية1024دارس قانونيمصرف سورية المركزي637دارسوزارة الماليةالال64.8320130حقوقحقوقإجازة1985-03-04دير الزور09120035779حوريهخالد محمدبشير المحمدالخليل73812100740

2313مدرسوزارة التربية2315مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال61.2820205تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-10-01دير الزور09050041091داللهيثم محمود الحسين المحيمد73912100741

2302مدرسوزارة التربية2300مدرسوزارة التربية2299مدرسوزارة التربيةالال58.6920110لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-01دير الزور09130081141زهورصباح علي العبدهللا74012100742

2300مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.9720180لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-17حمص04120014956فاديا حسكيساره احمد غريب74112100743

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال82.0520170كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09010087269بشرىايمان خالد الذياب74212100744

المستهلك

وزارة التعليم العالي والبحث 2279مدرسوزارة التربية133رئيس مخبر

العلمي

181فني مخبري

وزارة التعليم العالي والبحث 445معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال61.5620150حقوقحقوقإجازة1985-09-02دير الزور09010163098رويده الخليفهرزان سمير المحمد العلي74312100745

العلمي

وزارة الزراعة واإلصالح 177رئيس شعبة العقود الخارجية

الزراعي

407معاون رئيس شعبة

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال69.3220210معلم صفتربيةإجازة1992-09-01دير الزور09120145038فاطمهنور سعيد العبيدالخزام74412100746

871مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائية878مهندس ميكانيكوزارة الموارد المائيةالال67.3920180تصميم وإنتاجهندسة ميكانيكية<-هندسة ميكانيكية وكهربائيةإجازة1995-01-01دير الزور09010043142ليلى العواكجود العبود الحميد موفق العبود الحميد74512100747

2252مدرسوزارة التربية2245مدرسوزارة التربية2247مدرسوزارة التربيةالال68.8520190رياضياترياضيات<-العلومإجازة1994-03-15دير الزور09010258582فاديهايات احمد الهالل74612100748

وزارة الزراعة واإلصالح 505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.1220100حقوقحقوقإجازة1989-03-08دير الزور09130011446جميلة االبراهيممحمد جاسم السيد خليل74712100749

الزراعي

882حقوقيوزارة الموارد المائية407معاون رئيس شعبة

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال82.2820200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-19دير الزور09020107683اميرهنور اسماعيل الشاهر74812100750

2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال84.3720180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09010231879هدىبدور محمد الشكال74912100751

وزارة الزراعة واإلصالح 2297مدرسوزارة التربيةالال67.5220200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-06دير الزور09010289418صباحريم احمد الفرج75012100752

الزراعي

2289مدرسوزارة التربية1202مدرس

2266مدرسوزارة التربية2262مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال67.2720203فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-01-01طرطوس10160128419نجاةعلي عمادالدين عبدالكريم75112100753

2362معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال60.6020190معلم صفتربيةإجازة1991-01-01دير الزور09010009535سهيرهاحمد ابراهيم المنديل75212100754

2320مدرسوزارة التربيةالال58.9420200تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01دير الزور09010201490هدىزينا محمد الحمود75312100755

2284مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال61.0620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-06-23دير الزور02070087370عفرةخولة جمعة المحمد75412100756

وزارة الزراعة واإلصالح 408معاون رئيس شعبةوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال60.4120120محاسبةاقتصادإجازة1985-10-08دير الزور09010174780فلكنبراس راتب االحمدالسيد75512100757

الزراعي

875مدقق ماليوزارة الموارد المائية409معاون رئيس شعبة

2362معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربيةالال78.8820210معلم صفتربيةإجازة1996-01-12دير الزور09130082694املضحى كمال المحمدالنجرس75612100758

2357مدرسوزارة التربيةالال67.6220190معلم صفتربيةإجازة1975-05-09دير الزور09130062808منىمنار عبدالغني العبدالغني75712100759

2253مدرسوزارة التربية2261مدرسوزارة التربية182رئيس شعبة الشطبوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.1020190علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-25دير الزور09010193886مهاآالء صبحي العلي السيد75812100760

اإلدارة والمحاسبة في المشروعات اقتصادإجازة1993-01-01دير الزور09010243654صالحه السليمانابراهيم ناجي الحبش75912100761

صغيرة

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال67.0720190

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية وحماية 126معاون رئيس شعبة المواد الغذائية

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة 

األسعار

وزارة التجارة الداخلية وحماية 127

المستهلك

125معاون رئيس شعبة التراخيص

231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء651دارسوزارة المالية659معاون رئيس قسموزارة الماليةالال64.9420132حقوقحقوقإجازة1989-01-01دير الزور09120010018جوديه العواد الالفيسعد الدين محمد العبدهللا الشبلي76012100762

وزارة الزراعة واإلصالح 2297مدرسوزارة التربيةالال62.3220130لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-09دير الزور09090014435سعد هالعميرالعبدزينب محمد العبد76112100763

الزراعي

1202مدرس

880مهندس مدنيوزارة الموارد المائية872مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال70.7120210مائيةهندسة مدنيةإجازة1999-03-28دير الزور09010370226ايمانرغد يحيى االحمد76212100764

2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال61.2920200معلم صفتربيةإجازة1983-02-06دير الزور09120105161نعيمهحمده عايد الحشاش76312100765

2320مدرسوزارة التربية2318مدرسوزارة التربية2317مدرسوزارة التربيةالال64.5520120تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-01دير الزور09140027128نفودرحوبه كروم العمير الفرمان76412100766

1023دارس اقتصاديمصرف سورية المركزي2117مدقق ماليوزارة الموارد المائية883مدقق ماليوزارة الموارد المائيةالال73.6820200اقتصاداقتصادإجازة1996-01-01دير الزور09010172563رقيهفرح جمال الحسين76512100767
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وزارة التعليم العالي والبحث 2118جيولوجيوزارة الموارد المائيةالال70.4220210جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1997-03-08دير الزور09010051431سميه الشوحاندعاء عبد هللا السيد76612100768

العلمي

182رئيس شعبة الشطب

2295مدرسوزارة التربيةالال66.4320200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-07-09دير الزور09130086642فطيم الطهغاده فصال العلي النجرس76712100769

2286مدرسوزارة التربية2287مدرسوزارة التربيةالال60.4520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-06-20دير الزور09080048845وضحةعلي شهاب العلي76812100770

2369مدرس مهندسوزارة التربية874مهندس معلوماتيةوزارة الموارد المائيةالال67.0820162هندسة معلوماتيةهندسة معلوماتيةإجازة1984-04-15دير الزور09010078996كفاءبشر عبدالكريم المصطفى البشر76912100771

2280مدرسوزارة التربيةالال59.9120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-01دير الزور09040043528فطيمخلود عبد العلي77012100772

وزارة الزراعة واإلصالح 2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال59.8920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-10دير الزور09010220880فاطمهتهاني خالد العباس77112100773

الزراعي

1201مدرس

640دارسوزارة المالية2121حقوقيوزارة الموارد المائية637دارسوزارة الماليةالال55.7520100حقوقحقوقإجازة1976-03-17دير الزور09070029876زهرهخالد صايل الهنداوي77212100774

وزارة التعليم العالي والبحث 2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال61.0620200لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-01دير الزور11010128226فرطوسهالشيماء علي محمدالعلي77312100775

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

881مهندس زراعيوزارة الموارد المائيةالال73.6220140علوم وقاية النباتهندسة زراعيةإجازة1990-03-12دير الزور09050058372كافيةبنان عبد الخلف77412100776

2358معلم صفوزارة التربية2361معلم صفوزارة التربية2360معلم صفوزارة التربيةالال65.2520210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09050088171يسرىحال حميد الدللو77512100777

وزارة الزراعة واإلصالح 2279مدرسوزارة التربيةالال69.6720200كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1992-08-24الرقة11050043210امونهخوله عبدو عبدو77612100778

الزراعي

2274مدرسوزارة التربية1204مدرس

2285مدرسوزارة التربية2286مدرسوزارة التربيةالال61.7420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-01-01دير الزور09130000514منتهاةمنال خلف الحمادي77712100779

2281مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربية2280مدرسوزارة التربيةالال60.5320102لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-03-15دير الزور09010300475كاملهعلي حسين العلي الحسن77812100780

2306مدرسوزارة التربية2311مدرسوزارة التربية1200مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال55.8120200شريعةشريعةإجازة1980-01-10دير الزور09010141841حكمتفاطمة حسان حطاب77912100781

2274مدرسوزارة التربية2272مدرسوزارة التربيةالال74.7420210كيمياء بحتهكيمياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1995-07-01دير الزور09070022662مريماسراء محمد الحسين78012100782

645دارسوزارة المالية646دارسوزارة المالية637دارسوزارة الماليةالال66.8120140حقوقحقوقإجازة1991-09-15دير الزور09010066167فاطمهرزان محمد عزاك78112100783

2284مدرسوزارة التربية2287مدرسوزارة التربية2288مدرسوزارة التربيةالال59.6320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-05دير الزور09090005820وضحهليلى حسن العكله78212100784

2332مدرسوزارة التربية2331مدرسوزارة التربية2333مدرسوزارة التربيةالال59.5820112فلسفةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-08دير الزور09010242042ضحيهحيدر سالمه الخلف78312100785

882حقوقيوزارة الموارد المائية641دارسوزارة المالية175رئيس شعبة الوثائق والشهاداتوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.3720220حقوقحقوقإجازة1991-01-01دير الزور09120047041سميرهنسرين عبدالرحمن الحنيش78412100786

وزارة التعليم العالي والبحث 2297مدرسوزارة التربية1202مدرسوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال81.7820200لغة إنكليزيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01دير الزور09080274818هديهرغد فوزي الحمودالرزج78512100787

العلمي

رئيس شعبة االستيراد 

والتخليص

178

2299مدرسوزارة التربية2298مدرسوزارة التربية2302مدرسوزارة التربيةالال58.1020150لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-01دير الزور09010177832ندىمحمد عبدالناصر محمودالراشد78612100788

2318مدرسوزارة التربية2317مدرسوزارة التربية2316مدرسوزارة التربيةالال62.2920110تاريخآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-06-20دير الزور09090017772نجمهعبد احمد المحمد78712100789

وزارة التعليم العالي والبحث 2302مدرسوزارة التربيةالال60.7120170لغة فرنسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-10ريف دمشق03100023949لينامها حسن جمعه78812100790

العلمي

رئيس شعبة مراقبة 

المستودعات الفرعية

180

2266مدرسوزارة التربية2262مدرسوزارة التربية2270مدرسوزارة التربيةالال73.9820172فيزياءفيزياء<-فيزياء وكيماء<-العلومإجازة1993-01-01دير الزور09090132653حسنهاحمد زياد الجيجان78912100791

2282مدرسوزارة التربية2281مدرسوزارة التربية2283مدرسوزارة التربيةالال61.5220112لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-05-10دير الزور09010243156عايشهعبدهللا صبحي العلي79012100793

وزارة الزراعة واإلصالح 538طبيب بيطريوزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالال58.4320060طب بيطريطب بيطريإجازة1980-08-16دير الزور09140076691صجريهخليل ناصر الركاض79112100794

الزراعي

وزارة الزراعة واإلصالح 536طبيب بيطري

الزراعي

535طبيب بيطري

وزارة التجارة الداخلية وحماية الال59.7220100حقوقحقوقإجازة1981-12-23دير الزور09090007068فاطمهاحمد حمود الشاحوذ79212100795

المستهلك

معاون رئيس شعبة بدائرة الرقابة 

التموينية

وزارة األشغال العامة 122

واإلسكان

وزارة الشؤون االجتماعية 17مشرف تعاوني

والعمل

114معاون رئيس شعبة

661معاون رئيس قسموزارة المالية231مساعد إداري أولوزارة الكهرباء505معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.0720210حقوقحقوقإجازة1988-09-10دير الزور09010017821سميرهمحمود حسين الضللي79312100796

510باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحة509باحث اجتماعي/مرشد وزارة الصحةالال60.9620180علم اجتماعآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01دير الزور09010119999ياسمين الهالطنور الهدى خليلي الحاجي هنيدي79412100797

223مهندس مدنيوزارة الكهرباء872مهندس مدنيوزارة الموارد المائية880مهندس مدنيوزارة الموارد المائيةالال71.1520190هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-10-11دير الزور09010227769رجاءمحمدشاكر عمادالدين المصطفى79512100798

9 من 9صفحة  09:27:56 15/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 


