
نوع المؤهل تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

العلمي

االختصاص 

العام

االختصاص 

الدقيق

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرج

عسكرية

ذوي 

شهداء

أخوة 

شهداء

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامة

1333معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال60.0820180معلم صفتربيةإجازة1995-01-15ريف دمشق10010085209عاطفهرهام حماد ابراهيم113100001
آداب وعلوم إجازة1991-11-09ريف دمشق90010159963سعدةنسرين عبد الكريم حسين213100002

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال58.0220150علم اجتماع

وزارة االدارة المحلية الال63.65201010حقوقحقوقإجازة1985-06-17ريف دمشق03300003592لينهرامي عفيف أبو فراج313100003

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 224دارسوزارة المالية8

والتجارة الخارجية

92رئيس الشعبة القانونية

1324معلم صفوزارة التربيةالال62.6120210معلم صفتربيةإجازة1996-02-14ريف دمشق13080018657اسعافياسمين بهجت بريك413100004
1331معلم صفوزارة التربيةالال64.6420200معلم صفتربيةإجازة1991-04-25ريف دمشق03050038140ودادوطفه غدير غدير513100005
-العلومإجازة1995-05-03ريف دمشق01010162154مهارنا محمد صالح شام613100006

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربيةنعمال69.3520190رياضيات

-العلومإجازة1994-01-20ريف دمشق03280012895هديهسناء حسين غوش713100007

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربية1251مدرسوزارة التربيةالال67.7320200رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال60.0920210معلم صفتربيةإجازة1982-08-27ريف دمشق06090157089حكيمهرنا ياسين محمد813100008
-العلومإجازة1996-07-21ريف دمشق03280008195زلفهفاطمة محمود الصالحاني913100009

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1275مدرسوزارة التربيةالال72.5120210كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1994-06-20ريف دمشق03210032761فاطمةفرح نواف حيدر1013100010

إنسانية

وزارة الزراعة الال63.5220180لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

1331معلم صفوزارة التربيةالال59.4020210معلم صفتربيةإجازة1997-08-04ريف دمشق03050005839نجالءعائشة أحمد فارس1113100011
هيئة التخطيط 238دارسوزارة المالية218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.3820190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03080076868سميرهرنده نبيل بيان1213100012

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

آداب وعلوم إجازة1990-03-25ريف دمشق03010062645هدىأمل محمد جوهر1313100013

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال63.8120130لغة إنكليزية

معاون رئيس وزارة العدل247معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.5720200دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-07-31ريف دمشق03280002985وفاءآمنة عبد الر حمن صيبعة1413100014

كتاب

228دارسوزارة المالية492

وزارة التجارة 218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.2420200محاسبةاقتصادإجازة1983-03-02ريف دمشق03080040877فاطمهامل احمد سكري1513100015

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس  

شعبة الموازنة 

والتدقيق

232دارسوزارة المالية59

آداب وعلوم إجازة1993-03-29ريف دمشق90010197961ساميةنور محمود جودة1613100016

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال63.3420200علم اجتماع

-العلومإجازة1984-06-20ريف دمشق03050005674حليمهحسين خطاب فارس1713100017

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال59.3720118كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

وزارة االدارة 14

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

النفايات )شعبة

(الصلبة

15

آداب وعلوم إجازة1974-11-04الحسكة08090068850يسرهنازدار حسن خليل1813100018

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال60.8720150لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1980-02-20ريف دمشق03110011374سهيلهاسوان احمد مروه1913100019

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال59.1520090لغة إنكليزية

وزارة االدارة 488معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.7620160دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-01ريف دمشق03250046856زهرية الشيخانعام محمد الشيخ2013100020

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

237دارسوزارة المالية8

1333معلم صفوزارة التربيةالال77.4820160معلم صفتربيةدبلوم1993-04-10دمشق01020273785اسعاففاطمة نذير زيتون2113100021
وزارة االدارة المحلية الال58.7120110حقوقحقوقإجازة1987-10-02الالذقية06010009990فاديهنسرين محمد خير بك2213100022

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة 8

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شؤون )شعبة

(العاملين

وزارة االدارة المحلية 9

والبيئة

معاون رئيس 

المراسالت )شعبة

(والمحفوظات

10

220معاون رئيس شعبةوزارة المالية228دارسوزارة المالية227دارسوزارة الماليةالال60.1720170حقوقحقوقإجازة1989-01-01ريف دمشق03180018613حمدة أيوبمحمد احمد ياغي2313100023
1331معلم صفوزارة التربيةالال66.4720200معلم صفتربيةإجازة1997-06-17ريف دمشق03050047558ندوة الشيخآسيا حسن بركات2413100024
-العلومإجازة1990-08-31حمص04170070786عائشهغاده عبدهللا علوان2513100025

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربية1241مدرسوزارة التربية1242مدرسوزارة التربيةالال68.9520200رياضيات

علم <-العلومإجازة1991-03-31حماه05010002566فاتنعبد الرزاق نضال الصمصام2613100026

أحياء

1233مدرسوزارة التربيةالال67.1320170علم أحياء

-العلومإجازة1990-01-03طرطوس05190016270ابتسامرهام حسن سعيده2713100027

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال69.2920140فيزياء

1325معلم صفوزارة التربيةالال63.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-09-15الرقة11010257543امل محمد زينأالء أحمد الحميدي2813100028
1331معلم صفوزارة التربيةالال64.8320200معلم صفتربيةإجازة1985-10-04ريف دمشق03340033163بيكه ضيف هللازينب محمد ديب مبارك2913100029
215معاون رئيس شعبةوزارة المالية250معاون رئيس قسموزارة المالية249معاون رئيس قسموزارة الماليةالال73.8320160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-09-17ريف دمشق03280076999ريتاادمون جرجس الحالق3013100031

-العلومإجازة1993-11-20ريف دمشق03310061479غادة ونوسهبسمه عبد الحميد الريحاني3113100032

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال76.7420200رياضيات

وزارة االدارة 241دارسوزارة الماليةالال57.0420149حقوقحقوقإجازة1984-05-02ريف دمشق03110038753سليمهركان يوسف صقر3213100033

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

92رئيس الشعبة القانونية

1329معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال72.7420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12130011423غازيه اليوسفنور الهدى نضال الحلقي3313100034
1334معلم صفوزارة التربيةالال66.3420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03120008536حليمه غنيمبيان محمد ضاهر ضاهر3413100035
1334معلم صفوزارة التربيةالال63.0820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-05الرقة11100013005عليارؤى هايل الربع العلي3513100036
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال60.5520180معلم صفتربيةإجازة1994-06-09ريف دمشق90010203340فريزةاالء حسن ابو ناصر3613100037
1329معلم صفوزارة التربيةالال62.7620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01ريف دمشق03300081394ركادههنيده علي المحمد3713100038
1327معلم صفوزارة التربيةالال62.0520200معلم صفتربيةإجازة1995-06-15ريف دمشق03200014736نداءآالء هشام عيسى3813100039
1334معلم صفوزارة التربيةالال67.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-07-15ريف دمشق03120050089سميره عثمانمادلين احمد غياض3913100040
1324معلم صفوزارة التربيةالال68.4620200معلم صفتربيةإجازة1994-08-15ريف دمشق03250057812زينب خوالنيميساء صياح العبار4013100041
هيئة التخطيط 242دارسوزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال58.82201010محاسبةاقتصادإجازة1985-01-01ريف دمشق03230002550آمنة عبد الحميدفواز ديب رستم4113100042

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

1324معلم صفوزارة التربيةالال64.4920200معلم صفتربيةإجازة1992-04-01إدلب07040056548نوالعبير احمد اسماعيل4213100043
1328معلم صفوزارة التربيةالال59.1220200معلم صفتربيةإجازة1996-07-01الالذقية06040028684ناديارهف أيمن منصور4313100044
214معاون رئيس شعبةوزارة المالية248معاون رئيس قسموزارة المالية217معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.2120200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-10-02ريف دمشق90010247882منى طعمةحنين احمد طعمة4413100045

وزارة الشؤون الال71.5220170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-25ريف دمشق03040019043صبريه سقرسالم صالح غزال4513100046

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 232دارسوزارة المالية120معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

91

1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال64.7920200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01ريف دمشق03150025098ميسون السليملؤى محمد افرنجية4613100047

األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

22 من 1صفحة  12:47:49 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

-العلومإجازة1997-01-06حماه06050005916نبيهه مرعيعفراء احمد سمره4713100048

رياضيات<

1245مدرسوزارة التربيةالال67.8520200رياضيات

1325معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال63.4220200معلم صفتربيةإجازة1981-04-15دير الزور09120084350عذرهاسرين خليفه العلي4813100049
1328معلم صفوزارة التربيةالال86.3520200معلم صفتربيةدبلوم1996-02-16ريف دمشق03150034814فاطمه شعبانراما عمر عبد الرحمن4913100050
1334معلم صفوزارة التربيةالال65.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-09حمص04010789782احالمميرنا يوسف العلي5013100051
وزارة الزراعة 244معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.4920160محاسبةاقتصادإجازة1992-04-05القنيطرة14010077884نجاح أحمدوسيم عناد العلي5113100052

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة التجارة 50

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التكاليف

61

آداب وعلوم إجازة1987-11-21ريف دمشق03040001875فاطمه بكرمنى علي عبد هللا5213100053

إنسانية

1217مدرسوزارة التربية1223مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال55.6420200لغة فرنسية

1333معلم صفوزارة التربيةالال59.6420200معلم صفتربيةإجازة1996-08-05ريف دمشق03240010106مريم الخلفمروة محمد نقرش5313100054
1333معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-27ريف دمشق03240015644بدور الخلفآمنة ابراهيم نقرش5413100055
آداب وعلوم إجازة1986-12-05ريف دمشق03040019558رسميه العيسىآمنه ذياب عرعش5513100056

إنسانية

1217مدرسوزارة التربية1223مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال55.8420200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1988-11-04ريف دمشق03040006788حياة الكيالنيحمدة عمر سوار5613100057

إنسانية

1217مدرسوزارة التربية1223مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال54.7920200لغة فرنسية

1327معلم صفوزارة التربيةالال68.1820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-22ريف دمشق03230010509سميره نخلههزار خالد نخله5713100058
آداب وعلوم إجازة1993-12-05الالذقية06220018728اسيدا صافيمريم محسن سليمان5813100059

إنسانية

1207مدرسوزارة التربية1208مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال60.6920190لغة إنكليزية

معاون رئيس وزارة المالية230دارسوزارة الماليةالال70.6320200محاسبةاقتصادإجازة1998-06-27ريف دمشق04200016060وفاء قاسملبنى محمد نبيل األحمد5913100061

شعبة

238دارسوزارة المالية218

1333معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةنعمال61.7120200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01حماه05150080403ناديا العليبشرى محمود الراس6013100062
1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربيةالال69.7320190معلم صفتربيةإجازة1997-04-02ريف دمشق03020032492فاطمة الحمدمنال دياب الحمد6113100063
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال64.8420180معلم صفتربيةإجازة1994-03-13درعا12040009604سهام القراعزهرزان ابراهيم أبو الكاس6213100064
-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09060009284حوريه العطيهليلى عواد الحسن6313100065

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال79.8020210رياضيات

-العلومإجازة1990-01-01ريف دمشق03330021127داللهدى ديب المرجى6413100066

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربية1241مدرسوزارة التربيةالال71.1420160إحصاء رياضي

1333معلم صفوزارة التربيةالال65.8320180معلم صفتربيةإجازة1993-03-18القنيطرة14030086826ديبهاالء محمد الطنيفر6513100067
1325معلم صفوزارة التربيةالال62.8120200معلم صفتربيةإجازة1986-09-02السويداء13080020656ايمان نقوركوثر محمد نقور6613100068
1329معلم صفوزارة التربيةالال61.3820200معلم صفتربيةإجازة1994-07-01ريف دمشق03300019176نديمهعبير عطيه الغزاوي6713100069
آداب وعلوم إجازة1979-07-01ريف دمشق03080106674زينبفاطمة عبد الحميد حجازي6813100070

إنسانية

1218مدرسوزارة التربيةالال58.7420200لغة فرنسية

1324معلم صفوزارة التربيةالال81.3520200معلم صفتربيةإجازة1991-05-15ريف دمشق03250117079امينهايمان حسن جنح6913100071
1329معلم صفوزارة التربيةالال63.3520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-02ريف دمشق14020024361انصاف حجازيدعد محمد خير حجازي7013100072
1324معلم صفوزارة التربيةالال63.1820190معلم صفتربيةإجازة1996-01-11القنيطرة14010083330فاطمهبشرى اسماعيل العلي7113100073
1334معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال70.2320202معلم صفتربيةإجازة1997-11-20ريف دمشق90010234598وردة محمدمحمد برهان حسن7213100074
1334معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال63.0120200معلم صفتربيةإجازة1996-05-06الالذقية06090125165منىزينه علي السكيف7313100075
وزارة االدارة المحلية الال59.28201810دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-11-21حماه05140025513وحيدهحسان محمود عديره7413100076

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

وزارة االقتصاد 92

والتجارة الخارجية

90رئيس الشعبة القانونية

وزارة االقتصاد الال68.7520200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-04-21حماه05150049065هيامبلسم عقل سليمان7513100077

والتجارة الخارجية

258رئيس شعبةوزارة الدفاع237رئيس مكتبوزارة الدفاع87مبسط إجراءات

وزارة االقتصاد الال66.8820160محاسبةاقتصادإجازة1986-08-07حمص04220012253فاطمهملك حسين حسين7613100078

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

معاون رئيس وزارة المالية93

شعبة

240محاسبوزارة الدفاع217

وزارة االدارة المحلية الال70.6120200هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1996-05-09ريف دمشق03010080836وداد نصارصفا محمود الشيخ عمر7713100079

والبيئة

2مهندس

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال60.4420190معلم صفتربيةإجازة1996-09-15ريف دمشق03110023802منىمجدولين غسان الحوش7813100080
1325معلم صفوزارة التربيةالال60.2920200معلم صفتربيةإجازة1994-06-26السويداء13050031309ايمان قرقوطيارا كمال شرف7913100081
1327معلم صفوزارة التربيةالال61.6820200معلم صفتربيةإجازة1994-02-25ريف دمشق03230008495املعفراء خالد الجوجو8013100082
1332معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.4420201معلم صفتربيةإجازة1997-10-26ريف دمشق03120042216صبحه الناصرمحمد سعيد الناصر8113100083
آداب وعلوم إجازة1997-04-08ريف دمشق03040014124أمنة خليفههدى بركات شميطي8213100084

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال64.8220200علم اجتماع

1334معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال66.9520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10درعا12010182540دولة عباسمايا عبد الحكيم السلطي الكراد8313100085
علم <-العلومإجازة1992-08-05ريف دمشق03190058998داللوعد احمد العزو8413100086

الحياة

1234مدرسوزارة التربيةالال65.4420200علم الحياة

آداب وعلوم إجازة1992-04-10طرطوس06100022373جميلة حمادميرنا يوسف عيسى8513100087

إنسانية

1226مدرسوزارة التربيةالال59.2920200لغة فرنسية

وزارة االدارة 232دارسوزارة الماليةالال70.9120200محاسبةاقتصادإجازة1989-10-21ريف دمشق03050022966فاطمة حشمةناهد محمد دعيبس8613100088

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

رئيس )شعبة 

(شؤون مالية

214معاون رئيس شعبةوزارة المالية3

-العلومإجازة1994-01-01إدلب07030032906هالعال صالح حاج صالح8713100089

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال69.1520200رياضيات

1277مدرسوزارة التربيةالال73.3720200فنون جميلةفنون جميلةإجازة1998-01-28ريف دمشق90010239532كوثر ديابنور الهدى خالد محمود8813100090
1331معلم صفوزارة التربيةالال65.6320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05ريف دمشق03050016493أديبة محجوبشهيرة احمد ديب8913100091
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال62.9420150معلم صفتربيةإجازة1993-06-09القنيطرة14020005473سوسن الحسينغصون خالد االبراهيم9013100092
1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال64.8620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-20حمص04010169600كريمةرنيم عبد الرحمن عبد الرحمن9113100093
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال66.1320200معلم صفتربيةإجازة1998-04-25إدلب07100134337هندغدير حسن الحورية9213100094
-العلومإجازة1996-06-24ريف دمشق03190070748فاطمهآمنه عبد الحميد معطي9313100095

رياضيات<

1251مدرسوزارة التربية1246مدرسوزارة التربيةالال70.5920200إحصاء رياضي

1331معلم صفوزارة التربيةالال65.4420200معلم صفتربيةإجازة1997-04-01ريف دمشق03050020255نادرههبا قاسم الكيالني9413100096
1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال62.1720200معلم صفتربيةإجازة1984-01-21ريف دمشق03210023669بدوية حيدرهنادي محمد رحاب حيدر9513100097
1328معلم صفوزارة التربيةالال61.1720200معلم صفتربيةإجازة1997-04-17حمص04080010588كوثر عباسبتول احمد جبر9613100098
آداب وعلوم إجازة1997-06-20الالذقية06110008235هناءيارا رامز سليمان9713100099

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال64.0020210لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1991-10-05حماه05010200319عيدهسالم مصطفى المسعود9813100100

الحياة

1233مدرسوزارة التربية1228مدرسوزارة التربيةالال70.2220200علم الحياة

آداب وعلوم إجازة1996-07-25الالذقية06010389791سلوىنور غسان سمندر9913100101

إنسانية

1205مدرسوزارة التربية1210مدرسوزارة التربيةالال58.5020200لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.4620190معلم صفتربيةإجازة1996-03-21ريف دمشق03150025386منىمروة محمد عيسى10013100102
-العلومإجازة1993-10-19ريف دمشق03180061737رانيامريم قاسم العبد10113100104

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1258مدرسوزارة التربيةالال69.3820170فيزياء

1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال63.3020190معلم صفتربيةإجازة1992-05-30القنيطرة14060009691حفيظةاسماء احمد العمر10213100105
1328معلم صفوزارة التربيةالال68.6820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01إدلب07220025222ثناءهبة مصطفى االبراهيم10313100106
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

علم <-العلومإجازة1996-02-05ريف دمشق03110040841نوال مسعودعرين هاني أبو قيس10413100107

الحياة

1228مدرسوزارة التربيةالال71.3120210علم الحياة

1324معلم صفوزارة التربيةالال63.8420200معلم صفتربيةإجازة1996-06-06إدلب07010167488عائشةسماح شعبان حصوي10513100108
-العلومإجازة1993-01-01ريف دمشق03210034246فاطمهاسراء محي الدين عباس10613100109

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربيةالال68.2620210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1992-07-13الالذقية06110077565أميره صالحسوسن محمد جديد10713100110

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال62.4920200لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1994-01-16الالذقية06100027317عواطفرشا حسين معال10813100111

أحياء

1237مدرسوزارة التربيةنعمال66.0920200علم أحياء

1333معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال77.9620182معلم صفتربيةإجازة1995-11-19ريف دمشق03100003178لطيفه بيطاروائل وليد بيطار10913100112
-العلومإجازة1998-01-01ريف دمشق03150041589امنههدى علي حمود11013100113

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال72.9520200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1996-02-18الالذقية06100067322سلوىياسمين آصف نجيمه11113100114

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1225مدرسوزارة التربيةالال60.4820210لغة فرنسية

1332معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال66.7620200معلم صفتربيةإجازة1998-10-24حمص04230014645فاتنرهف ماهر الخضور11213100115
1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال64.9720210معلم صفتربيةإجازة1984-01-06الالذقية03040032457امينه الخلفاميره جمعه الحقبه11313100116
1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةنعمال63.0520200معلم صفتربيةإجازة1992-04-20ريف دمشق03040029821جميله طالعثناء حجازي المصري11413100117
-العلومإجازة1992-03-12ريف دمشق03150041599سلوىدعاء نواف حمود11513100118

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1268مدرسوزارة التربيةالال73.5520170كيمياء بحته

علم <-العلومإجازة1995-02-20ريف دمشق03150045142ايماندعاء احمد شقره11613100119

الحياة

1232مدرسوزارة التربيةالال74.3120190علم الحياة

علم <-العلومإجازة1997-01-01ريف دمشق03280028276امنهايمان محمود الرفاعي11713100120

الحياة

1234مدرسوزارة التربية1239مدرسوزارة التربيةالال74.1620200علم الحياة

1333معلم صفوزارة التربيةالال73.5520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-02ريف دمشق03210021142منيره غريبهفاطمه عبدو هنديه عطش11813100121
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.3520210معلم صفتربيةإجازة1997-06-10ريف دمشق03120021583حياه خريبهعفراء محمد الخطيب11913100122
آداب وعلوم إجازة1988-03-10القنيطرة14040082017صبحهصفاء حسن الحسن12013100123

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال59.3920160لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1994-01-05ريف دمشق03130010577بندر صالحنور رضوان صالح12113100124

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال65.8320200لغة إنكليزية

1333معلم صفوزارة التربيةنعمال63.4720200معلم صفتربيةإجازة1997-10-06حمص04150016555غادهراغده محسن العلي12213100125
1327معلم صفوزارة التربيةالال64.2920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01ريف دمشق03200044732فدوى التلراما اسعد التل12313100126
-العلومإجازة1995-06-27حماه05210022685جميلهروال طرزان أبو قاسم شناوي12413100127

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1253مدرسوزارة التربيةالال65.3720210فيزياء

آداب وعلوم إجازة1990-06-16ريف دمشق03140024837هدى سعد الدينهيفاء صالح سعد الدين12513100128

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال63.4820130لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربيةالنعم59.2220200معلم صفتربيةإجازة1994-01-31القنيطرة14020079275نوالمرفت غالب ركاب12613100129
1326معبم صفوزارة التربيةالال65.4620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-17ريف دمشق03090035938غادا خراطهفاديا وليد عثمان12713100130
1326معبم صفوزارة التربيةالال67.9420200معلم صفتربيةإجازة1994-06-08ريف دمشق03090035948غادا خراطهانعام وليد عثمان12813100131
-العلومإجازة1998-11-28ريف دمشق03150035290بشيرهآيات فايز المنا12913100132

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال72.7520200فيزياء

1326معبم صفوزارة التربيةالال65.1920200معلم صفتربيةإجازة1996-10-27ريف دمشق03090033688منورة خراطةعفراء عبد الرحمن اسعد13013100133
1326معبم صفوزارة التربيةالال64.1020200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01ريف دمشق03090019094تميمهريم محمود اسعد13113100134
آداب وعلوم إجازة1992-01-11دمشق01010048951ميادهنورا محمد رضوان حوار13213100135

إنسانية

1206مدرسوزارة التربيةالال57.4920180لغة إنكليزية

-العلومإجازة1990-11-06إدلب07210003963فاطمهروان مازن الحمادة13313100136

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1274مدرسوزارة التربيةالال68.4220170كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1988-07-01ريف دمشق03130022149فاطمهرانيا محمد سليمان13413100137

إنسانية

1216مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربية1226مدرسوزارة التربيةالال55.6620200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1990-01-03ريف دمشق03150030601فوزهفايزه اسماعيل الفرخ13513100138

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال57.8020200لغة فرنسية

1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةنعمال64.6520190معلم صفتربيةإجازة1996-01-06ريف دمشق03040008765عائشه كسركرم احمد نقرش13613100139
آداب وعلوم إجازة1991-01-01حماه05120041598اميرهامل هواش الرشيد13713100140

إنسانية

1214مدرسوزارة التربية1210مدرسوزارة التربيةالال58.3020160لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1996-09-19طرطوس04220043235وعد السليماننغم لبيب حمدان13813100141

إنسانية

1207مدرسوزارة التربية1211مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربيةالال57.5020200لغة إنكليزية

1335معلم صفوزارة التربيةالال67.4220210معلم صفتربيةإجازة1990-01-20ريف دمشق03280060191فطومجميله كمال حاج علي13913100142
1332معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال69.3220200معلم صفتربيةإجازة1998-05-23ريف دمشق03130010355مدينه ابو دقةجوليا سمير أتمت14013100143
آداب وعلوم إجازة1992-05-25حماه05150051940فائقة صبحخديجه احمد عباس14113100144

إنسانية

1225مدرسوزارة التربية1226مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربيةالال60.2920180لغة فرنسية

-العلومإجازة1997-01-01ريف دمشق03280031987مريمغفران حسين الرفاعي14213100145

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربية1251مدرسوزارة التربيةالال73.0820200رياضيات

-العلومإجازة1996-01-15حماه05050126619جهيده العيسىريم احمد المحمد14313100146

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1260مدرسوزارة التربيةالال65.3120200فيزياء

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال66.5920190معلم صفتربيةإجازة1996-08-20ريف دمشق03120023095انتصارمروى قاسم كمال14413100147
-العلومإجازة1994-10-10حمص04010530008فريدهربى عبدو األحمد14513100148

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال67.5820200رياضيات

1334معلم صفوزارة التربيةالال77.1520190معلم صفتربيةإجازة1997-06-01ريف دمشق03130014907عائشه عبد هللاثراء عثمان البقاعي14613100149
1334معلم صفوزارة التربيةالال60.8420190معلم صفتربيةإجازة1996-11-18ريف دمشق03120023717ترفهامل شاهر العنيزان14713100150
1328معلم صفوزارة التربيةالال68.6020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25حمص04230009724وسيلهسحر نضال اسبر14813100151
1325معلم صفوزارة التربيةالال69.7820210معلم صفتربيةإجازة1999-08-01حمص04040022491هناء المغربينادين منيب ادريس14913100152
1329معلم صفوزارة التربيةالال67.5320200معلم صفتربيةإجازة1998-10-05الالذقية06100040798وزيرهنور الهدى ابراهيم محمد15013100153
-العلومإجازة1989-01-01حمص07030028570مريم صوفانزينب حسن قاق15113100154

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1252مدرسوزارة التربيةالال72.5320200فيزياء

1335معلم صفوزارة التربيةالال69.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30ريف دمشق03280032381رفاعيههاجر محمود الرفاعي15213100155
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

آداب وعلوم إجازة1993-06-15دير الزور09050065519اتحادوئام حامد الحمدان15313100156

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1217مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربيةالال64.5220180لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربيةالال71.6620190معلم صفتربيةإجازة1994-04-01ريف دمشق03120044006تعيبه العويتيبتول ناصر سالمه15413100157
آداب وعلوم إجازة1985-01-26طرطوس05190010218نبيال يوسفسوزان معال كوسا15513100158

إنسانية

1215مدرسوزارة التربية1211مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربيةالال60.3620090لغة إنكليزية

242دارسوزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال69.9620180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03200008960جميلهاسراء عمر عباس15613100159
-العلومإجازة1996-01-01حمص04220053313حميدهندوه وجيه كبره15713100160

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال72.8320180رياضيات

آداب وعلوم إجازة1992-08-08حمص07220093682ختامرقية خالد كفر جومي15813100161

إنسانية

وزارة الزراعة الال61.0020160لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1994-01-29ريف دمشق03280029900زينهوعد محمود حريكه15913100162

إنسانية

وزارة الزراعة الال68.5420160لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1990-05-05ريف دمشق03280017890صالحه زغبيهناء ديب ابوزيد16013100163

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1254مدرسوزارة التربية1258مدرسوزارة التربية1263مدرسوزارة التربيةالال68.4720200فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال72.4320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03140045811فاطمهعال احمد فارس16113100164
آداب وعلوم إجازة1989-12-23ريف دمشق03190010237فاطمهلينا حميد قرواني16213100165

إنسانية

1211مدرسوزارة التربيةالال65.0620120لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال64.3420190معلم صفتربيةإجازة1996-01-10ريف دمشق03250110184فاديهاسراء محمد خليل16313100166
آداب وعلوم إجازة1980-07-31ريف دمشق04100008066ثريا الدخيلليلى عبدهللا شماس16413100167

إنسانية

1211مدرسوزارة التربيةالال58.3520060لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربيةالال61.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01القنيطرة14020041149جدعهنادين سميح حسون16513100168
1325معلم صفوزارة التربيةالال60.6420210معلم صفتربيةإجازة1996-11-01ريف دمشق03110057211سلوى أبو رافعندى مهدي راشد16613100169
1324معلم صفوزارة التربيةالال62.3320200معلم صفتربيةإجازة1996-10-01القنيطرة14030025897ميادهأماني منصور النميري16713100170
علم <-العلومإجازة1988-09-12ريف دمشق03210007121هدايا حيدروالء عبد اللطيف حيدر16813100171

الحياة

1231مدرسوزارة التربيةالال67.2220200علم الحياة

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-09-10ريف دمشق03140026180رفاعيههبه محمد التاز16913100172
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال62.4420210معلم صفتربيةإجازة1977-07-07القنيطرة14010066676ليلى العقلهفاديا محي الدين عكله17013100174
وزارة الشؤون الال61.1320200حقوقحقوقإجازة1996-08-11ريف دمشق03040016508حليمهنور الهدى قاسم عمران17113100175

االجتماعية والعمل

وزارة االدارة 121معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

(االمالك)شعبة

وزارة االدارة المحلية 13

والبيئة

معاون رئيس 

االكتتاب )شعبة

(والتخصيص

12

1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربيةالنعم61.7220200معلم صفتربيةإجازة1996-05-20ريف دمشق03020049464مريم عامرقاسم محمد العواد17213100177
1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال72.3420180معلم صفتربيةإجازة1994-01-01دير الزور09070047469صبحة الهاللفاطمة جاسم الحميد17313100178
236دارسوزارة المالية240دارسوزارة الماليةالال72.8520210محاسبةاقتصادإجازة1993-07-11الالذقية06200078299حياةعلي صبحي جري17413100179
-العلومإجازة1996-01-01الالذقية06040037079جمانهرهف رفيق شريقه17513100180

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1252مدرسوزارة التربية1262مدرسوزارة التربية1261مدرسوزارة التربيةالال71.1620200فيزياء

آداب وعلوم إجازة1997-01-01طرطوس10220043761وفاء حسينريم علي خضر17613100181

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال62.7220200لغة إنكليزية

-العلومإجازة1997-02-22دمشق01010462436مهاديانا عبد الرحمن المقت17713100182

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1261مدرسوزارة التربيةالال72.8420210فيزياء

-العلومإجازة1998-08-30طرطوس10170010119انصاف اسماعيلمرام رمضان حماده17813100183

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1263مدرسوزارة التربية1256مدرسوزارة التربية1258مدرسوزارة التربيةالال81.7320200فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال72.9720200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01ريف دمشق03150040964سعادمياده محمد جعمور17913100184
آداب وعلوم إجازة1992-02-22ريف دمشق03040016000آمنه وترحنان محمد وليد18013100185

إنسانية

1206مدرسوزارة التربية1212مدرسوزارة التربية1213مدرسوزارة التربيةالال60.0720210لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1997-01-01إدلب07100064084سميرةغدير عبد هللا الخضر18113100186

الحياة

1230مدرسوزارة التربيةالال72.8920200علم الحياة

-العلومإجازة1996-07-10إدلب07100014243مريم األعرجرانيا فواز الصالح18213100187

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربيةالال67.8320200رياضيات

1332معلم صفوزارة التربيةالال63.8920200معلم صفتربيةإجازة1996-09-01ريف دمشق03040011841اسماءروان حسين خليفه18313100188
آداب وعلوم إجازة1989-10-15ريف دمشق09130118641امينه المحمودسماح جاسم العلي السيد18413100189

إنسانية

1206مدرسوزارة التربيةالال58.8220110لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال74.9720200معلم صفتربيةإجازة1998-06-08ريف دمشق03150001770نوال العبدهللاسالم عبد الرحيم غزال18513100191
1325معلم صفوزارة التربيةالال59.1920200معلم صفتربيةإجازة1993-02-05السويداء13100011864املي السليمجانيت سعود السالمي18613100192
آداب وعلوم إجازة1997-10-30ريف دمشق03060010500عيده العوادريم حسين المطلق18713100193

إنسانية

1212مدرسوزارة التربيةالال64.2420210لغة إنكليزية

1331معلم صفوزارة التربيةالال69.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-05-27الالذقية06100068724رقي احمدبراءه محمود يوسف18813100194
-العلومإجازة1994-08-02طرطوس10240017066كريمه خضوربشرى باسم حمود18913100195

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1252مدرسوزارة التربيةالال71.2920170فيزياء

آداب وعلوم إجازة1984-03-10دمشق01020206628هديهدانيه حسين هيلم19013100196

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال54.7420080لغة فرنسية

-العلومإجازة1995-03-01طرطوس10150013513زين المالح عبدهللاهزار اسماعيل كسيح19113100197

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال70.0720190رياضيات

1331معلم صفوزارة التربيةالال69.8020200معلم صفتربيةإجازة1996-12-14ريف دمشق03050018336جميله حوانور يوسف األشقر19213100198
-العلومإجازة1993-12-08ريف دمشق03010202879تهاني السيد محمودنبال نعمان نسرين19313100199

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1260مدرسوزارة التربيةالال75.7920200فيزياء

1328معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال71.8420172معلم صفتربيةإجازة1994-07-16ريف دمشق03040028132هبفاءابراهيم محمد اللحام19413100200
-العلومإجازة1992-08-30ريف دمشق03160033301امونجمانه احمد شطح19513100202

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال69.5220170فيزياء

وزارة االدارة المحلية الال68.6720210هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1994-01-26ريف دمشق03010134120رويدهبتول محمود عيون19613100203

والبيئة

2مهندس

وزارة االدارة المحلية الال75.3520200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-08ريف دمشق03010134167رويدهرؤى محمود عيون19713100204

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

(رئيس شؤون مالية)

وزارة التجارة 3

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس 

شعبة التكاليف

وزارة التجارة 61

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

النقل واالستثمار

62
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

-العلومإجازة1991-04-27ريف دمشق03150011677عواطفمحمد فايز محب الدين19813100205

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال68.9820182كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

وزارة االدارة 14

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

النفايات )شعبة

(الصلبة

15

1328معلم صفوزارة التربيةالال68.3820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-10ريف دمشق03140000158عفاف الريحانياسراء يوسف كحيل19913100206
-العلومإجازة1995-09-01درعا12100068992اكابرهزار احمد خلف20013100207

رياضيات<

1245مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال70.8320210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1986-05-22ريف دمشق03130020436حمدهمريم مأمون دابله20113100208

إنسانية

وزارة الزراعة الال59.7320110لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1988-06-30ريف دمشق03200002316غادةتهاني عبد المجيد علوش20213100209

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1255مدرسوزارة التربيةالال66.2620150فيزياء

1329معلم صفوزارة التربيةالال77.1220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-10ريف دمشق03200059758وفاءاسماء محمد الرهوان20313100210
وزارة الزراعة 240دارسوزارة الماليةالال66.3520190محاسبةاقتصادإجازة1987-08-05ريف دمشق03110003977سهامروال مصطفى العبيد20413100211

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

244معاون رئيس شعبةوزارة المالية50

1335معلم صفوزارة التربيةالال62.0820180معلم صفتربيةإجازة1995-05-01درعا12100016612يسرىمروه ياسر العبود المحيسن20513100212
-العلومإجازة1986-07-30ريف دمشق03010014112نجوىهبا بشير الفران20613100213

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربيةالال61.7920110رياضيات

1329معلم صفوزارة التربيةالال62.6720180معلم صفتربيةإجازة1993-01-01القنيطرة14030086608مريمصابرين محمود الخميس20713100214
1334معلم صفوزارة التربيةالال59.5220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-10حماه05010381777هدىعنقاء راتب الشقيف20813100215
1334معلم صفوزارة التربيةالال65.3320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-04دمشق06090180911رحال موسىزينب محسن موسى20913100216
1334معلم صفوزارة التربيةالال67.9220200معلم صفتربيةإجازة1997-09-01حمص04150014425ريمنغم نزار العلي21013100217
آداب وعلوم إجازة1994-05-08الالذقية06010378658سوسنزينب حسان زيدان21113100218

إنسانية

1222مدرسوزارة التربية1227مدرسوزارة التربية1220مدرسوزارة التربيةالال63.9220180لغة فرنسية

1332معلم صفوزارة التربيةالال68.8420190معلم صفتربيةإجازة1996-01-22ريف دمشق03150044342خولهايمان محمد زياد طلي21213100219
علم <-العلومإجازة1989-01-20طرطوس10160040668فاطمهروال صالح مصطفى21313100220

أحياء

1229مدرسوزارة التربية1236مدرسوزارة التربية1237مدرسوزارة التربيةالال68.2420170علم أحياء

آداب وعلوم إجازة1991-01-01طرطوس10270002506مسيكهبشرى نبيه اسبر21413100221

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1223مدرسوزارة التربيةالال59.5020140لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1982-02-15ريف دمشق03100003491مريمفاطمه عبد الرحمن بالوش21513100222

إنسانية

وزارة الزراعة الال58.2120200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال64.9720180معلم صفتربيةإجازة1996-11-25ريف دمشق03150035759سميره االجردتهاني اسماعيل الدبس21613100223
1334معلم صفوزارة التربية1327معلم صفوزارة التربيةالال66.0020170معلم صفتربيةإجازة1993-01-20ريف دمشق03230007021اسمهانروان عبد الحكيم الشماط21713100224
1331معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال77.0120190معلم صفتربيةإجازة1995-01-29إدلب07040056684فاطمةرغدة رضا حيدر21813100225
-العلومإجازة1996-03-18حماه05170039746خطيرةعفراء محمد حسن21913100226

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال67.9020200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1985-09-01ريف دمشق03280036947فريزهروال عزت فاعور22013100227

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال59.4920090لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربيةالال62.6420200معلم صفتربيةإجازة1998-08-28ريف دمشق03120004627هيامصفا محمد حجازي22113100228
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال72.8120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-25القنيطرة14040029831سعادغفران حسن المعاون22213100229
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةنعمال65.0220200معلم صفتربيةإجازة1997-05-30القنيطرة14040041520علياهبة خالد الضاهر22313100230
هيئة التخطيط والتعاون الال70.2520200مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-04-06ريف دمشق03040016922هيفاءأمل احمد الشيخ الكيالني22413100231

الدولي

معاون رئيس وزارة المالية15معاون رئيس شعبة

شعبة

214

هيئة التخطيط والتعاون الال74.8920140اقتصاداقتصادإجازة1988-05-20دمشق01030199244ماجدهحنان اسماعيل العبد22513100232

الدولي

15معاون رئيس شعبة

علم <-العلومإجازة1997-01-01دمشق12160158140فلهوالء شكري المطلق22613100233

أحياء

1237مدرسوزارة التربيةالال68.3420200علم أحياء

وزارة االقتصاد الال61.8120200حقوقحقوقإجازة1993-05-18الالذقية06100062292ثناءهال وفيق محسن22713100234

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة المحلية 236رئيس مكتبوزارة الدفاع92رئيس الشعبة القانونية

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

وزارة الزراعة الال71.9820170محاسبةاقتصادإجازة1993-04-20القنيطرة14060046476عيشهكرام محمد محمد22813100235

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 236دارسوزارة المالية50معاون رئيس شعبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

الموازنة والتدقيق

59

وزارة االقتصاد الال63.6220200حقوقحقوقإجازة1998-02-16ريف دمشق03060035425امينهمنى عمر برغش22913100236

والتجارة الخارجية

معاون رئيس وزارة المالية92رئيس الشعبة القانونية

شعبة

363مساعد إداري اولوزارة الصناعة222

وزارة االدارة المحلية الال63.0020190حقوقحقوقإجازة1987-07-18القنيطرة14030003342نزهةعمار محمد مشهور االبراهيم23013100237

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 225دارسوزارة المالية8

والتجارة الخارجية

92رئيس الشعبة القانونية

1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال60.8920200معلم صفتربيةإجازة1995-03-20ريف دمشق03210020945فايزهدعاء احمد عبدو23113100238
1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال57.8720200معلم صفتربيةإجازة1990-03-20ريف دمشق03210020030منيرهخيرات عبد اللطيف هنديه23213100239
آداب وعلوم إجازة1988-01-26حمص10020006256سلطانهزينب مصطفى ريشه23313100240

إنسانية

1212مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربية1210مدرسوزارة التربيةالال62.4820100لغة إنكليزية

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال68.0720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01القنيطرة14010034850عليامروة علي مليحان23413100241
وزارة االدارة 243دارسوزارة الماليةالال61.3620140حقوقحقوقإجازة1983-07-25ريف دمشق03210012232سميرهسمر علي عوده23513100242

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

221معاون رئيس شعبةوزارة المالية8

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.1520150معلم صفتربيةإجازة1993-04-01القنيطرة14010034845عليااالء علي مليحان23613100243
آداب وعلوم إجازة1992-01-01ريف دمشق03040026960صباحرزان قاسم شعبان23713100244

إنسانية

1206مدرسوزارة التربية1212مدرسوزارة التربية1213مدرسوزارة التربيةالال61.6020210لغة إنكليزية

1331معلم صفوزارة التربيةالال61.7320190معلم صفتربيةإجازة1997-04-17ريف دمشق03060010088نوالرغد محمد فضيل23813100245
1334معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال68.4620050معلم صفتربيةإجازة1982-07-17القنيطرة14030027049خديجهعائشه محمود العويد23913100246
آداب وعلوم إجازة1988-01-10ريف دمشق03290001527صبحيهخالده اسعد خلوف24013100247

إنسانية

1227مدرسوزارة التربيةالال58.7620200لغة فرنسية

وزارة االدارة المحلية الال62.1620175دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-01-01ريف دمشق03040027125احالمرامي خالد رباح24113100248

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

225دارسوزارة المالية224دارسوزارة المالية8

وزارة االقتصاد 232دارسوزارة الماليةالال62.0020163محاسبةاقتصادإجازة1988-09-01إدلب07040018448سعدة  رباحمازن سليمان حجازي24213100249

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

وزارة الشؤون 91

االجتماعية والعمل

120معاون رئيس شعبة

1324معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال59.3920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03طرطوس10110008883عواطفنغم ياسر حبيب24313100250
1329معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.0120190معلم صفتربيةإجازة1995-01-14حمص04220010319عبيرشيرين ايمن منصور24413100251
1328معلم صفوزارة التربيةالال64.2620200معلم صفتربيةإجازة1998-06-08طرطوس10110009320غيداء ديبونيرمان تيسير ابراهيم24513100252
-العلومإجازة1990-05-12ريف دمشق03310009658خديجهتهاني جمال البني24613100253

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1253مدرسوزارة التربيةالال69.8120200فيزياء

معاون رئيس وزارة المالية230دارسوزارة الماليةالال71.6520180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03140064083دنيا البطحريم رجب الخطيب24713100254

شعبة

226دارسوزارة المالية218
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1324معلم صفوزارة التربيةالال63.8120200معلم صفتربيةإجازة1994-01-29إدلب07220082443تركيةهاجر سيار االحمد24813100255
آداب وعلوم إجازة1992-01-01ريف دمشق03220019280روضه هاشمبدور وليد هاشم24913100256

إنسانية

1219مدرسوزارة التربيةالال57.0120200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1978-09-24ريف دمشق03350019562رويدة أبو رسالندارين نعيم عاصي25013100257

إنسانية

1217مدرسوزارة التربيةالال59.4820150لغة فرنسية

1329معلم صفوزارة التربيةالال61.4820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01درعا12070027928عبيرسمر سامر الشحادات25113100258
1330معلم صفوزارة التربية1335معلم صفوزارة التربيةالال61.8720200معلم صفتربيةإجازة1997-01-08ريف دمشق03280064094رفاعية الرفاعيمرح محمد الرفاعي25213100259
آداب وعلوم إجازة1989-09-08ريف دمشق03280030392هديهفاطمه احمد الرفاعي25313100260

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال66.6820120لغة إنكليزية

-العلومإجازة1994-07-02الالذقية06100020803منار ديوبسماح منذر حداد25413100261

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1269مدرسوزارة التربية1273مدرسوزارة التربيةنعمال66.9720180كيمياء بحته

1334معلم صفوزارة التربيةالال64.1220200معلم صفتربيةإجازة1993-02-16ريف دمشق03120039513امال راجحاميرة اسماعيل راجح25513100262
1331معلم صفوزارة التربيةالال64.3920190معلم صفتربيةإجازة1986-08-20ريف دمشق03020020488صبحيهاماني محمود عرعوري25613100263
آداب وعلوم إجازة1991-01-03ريف دمشق03200033921زهوررهف عثمان يوسف25713100264

إنسانية

1219مدرسوزارة التربيةالال58.5820200لغة فرنسية

علم <-العلومإجازة1995-02-23ريف دمشق03220019473ديبه خالدبسمه علي شرف25813100265

أحياء

1237مدرسوزارة التربية1231مدرسوزارة التربيةالال71.8520210علم أحياء

1330معلم صفوزارة التربية1335معلم صفوزارة التربيةالال68.3920210معلم صفتربيةإجازة1986-04-04ريف دمشق03280029147سهامأمل يوسف رباح25913100266
-العلومإجازة1988-03-28ريف دمشق03210010035دنيافرح دياب زاهده26013100267

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربية1243مدرسوزارة التربية1249مدرسوزارة التربيةالال69.4120210رياضيات

1325معلم صفوزارة التربيةالال66.0820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01دير الزور09010048354ختام عبودمريم جودت الصياح26113100268
-العلومإجازة1990-10-15ريف دمشق03220007975عبلهندى إسماعيل إسماعيل26213100269

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربية1243مدرسوزارة التربية1249مدرسوزارة التربيةالال67.0920200رياضيات

1333معلم صفوزارة التربيةالال69.6320180معلم صفتربيةإجازة1995-11-30ريف دمشق90010216026سعاد كريمرهام خير هللا كريم26313100270
1324معلم صفوزارة التربيةالال59.2320200معلم صفتربيةإجازة1992-01-01القنيطرة14030069057ناديهمجد نمر الموسى26413100271
1329معلم صفوزارة التربيةنعمال58.0320200معلم صفتربيةإجازة1994-04-17القنيطرة14030064744شاميهمروه احمد عيد26513100272
علم <-العلومإجازة1997-01-01القنيطرة14010077135ليله الرمضاناروى حمد سالمه26613100273

الحياة

1238مدرسوزارة التربيةالال68.1520210علم الحياة

1334معلم صفوزارة التربيةالال61.3420200معلم صفتربيةإجازة1988-01-01القنيطرة14010077119ليلهنور حمد سالمه26713100274
-العلومإجازة1995-01-01ريف دمشق03190040016اسماء معطيهبه نبيل معطي26813100275

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال68.3920200إحصاء رياضي

وزارة الزراعة الال66.2420160إرشاد نفسيتربيةإجازة1992-06-28درعا12170032869فاطمهعفاف عقيل العويدات26913100276

واإلصالح الزراعي

219مرشد نفسيوزارة الصحة1018مرشد تربوي

-العلومإجازة1993-01-26ريف دمشق03190030992اتحاد حمودنور محسن صبح27013100277

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1258مدرسوزارة التربيةالال75.8620150فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال63.3220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10ريف دمشق03160003200انتصاراسمهان عبد الكريم غنام27113100278
1328معلم صفوزارة التربيةالال71.8820200معلم صفتربيةإجازة1999-01-12ريف دمشق03160032806عائشه طيورهعبير عبد الرؤوف تركمان27213100279
1328معلم صفوزارة التربيةالال70.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-12ريف دمشق03160034482نديمهقمر زكي ملش27313100280
1328معلم صفوزارة التربيةالال62.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-08-10ريف دمشق03160011790يسره الشيخزينب محمود قشمر27413100281
آداب وعلوم إجازة1989-10-01ريف دمشق03320010173عائشة المصريختام خالد الحسن27513100282

إنسانية

1217مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربيةالال61.4120200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1984-02-24دمشق01010148250رندهايمان راتب الغفير27613100283

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال58.9120070لغة إنكليزية

1331معلم صفوزارة التربيةالال62.9120200معلم صفتربيةإجازة1996-02-20ريف دمشق03060024928ودادسالم سليمان خطاب27713100284
1324معلم صفوزارة التربيةالال66.4520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01الرقة11020048600ليالءنور مرعي الحسن المحمد الجاسم27813100285
1325معلم صفوزارة التربيةالال63.7820200معلم صفتربيةإجازة1995-08-24السويداء13070000453سعدههبه فندي الحسين27913100286
آداب وعلوم إجازة1995-01-01إدلب07040058507وفاءمريم عدنان العيد28013100287

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال64.5320200لغة إنكليزية

-العلومإجازة1991-09-08طرطوس10270023688جهينهلمى اياد اسعد28113100288

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال72.4520200رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال77.1820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-20إدلب07230022775غفران برهوممريم شريف برهوم28213100289
1328معلم صفوزارة التربيةالال68.0020180معلم صفتربيةإجازة1996-03-21ريف دمشق03160029060امنهمرفت خالد تركمان28313100290
آداب وعلوم إجازة1987-01-28طرطوس10020034299نجاح حسينسراب ضاحي ابراهيم28413100291

إنسانية

1226مدرسوزارة التربية1225مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربيةالال55.1120110لغة فرنسية

وزارة االقتصاد الال70.3520150محاسبةاقتصادإجازة1992-11-22ريف دمشق03060025445فاطمهاسماء خالد المنيهي28513100292

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

معاون رئيس وزارة المالية93

شعبة

217

216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال74.1420200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-03-25ريف دمشق03200042270ماري الخوليراما سليم الخولي28613100293

-العلومإجازة1997-03-25حمص04220010560زينب العليبتول مرهج العلي28713100294

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال71.8020200رياضيات

-العلومإجازة1992-08-06ريف دمشق03310002245وردةورود محمد مصباح حسن28813100295

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال70.7720200رياضيات

-العلومإجازة1991-08-01ريف دمشق03310017240نعمهحنان سليم شيخ عثمان28913100296

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال82.1820210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1979-10-30حماه05120018639ناهيلقاء حسين حيدر29013100297

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال54.0820050لغة إنكليزية

وزارة الزراعة 217معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.3620210مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-11-22القنيطرة14050056326ازدهاررغد عبد الرزاق عبد الرزاق29113100298

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

هيئة التخطيط 50

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

1328معلم صفوزارة التربيةالال59.2320200معلم صفتربيةإجازة1994-09-01ريف دمشق03150007057منيرةنزهة موفق عبد للي29213100299
آداب وعلوم إجازة1983-04-05طرطوس10100021252شهيرهلينا محمد صالح29313100300

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربيةالال57.3420200لغة فرنسية

1328معلم صفوزارة التربيةالال66.4920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01الالذقية06110052671هيامهديل مروان شداد29413100301
1334معلم صفوزارة التربيةالال66.6920200معلم صفتربيةإجازة1998-02-26ريف دمشق03130009711ابريزه اتمتنوار ناهي اتمت29513100302
1325معلم صفوزارة التربيةالال79.9520200معلم صفتربيةإجازة1994-06-22ريف دمشق03330050786اميرهحسناء محمد عيد كرنبه29613100303
آداب وعلوم إجازة1992-05-01طرطوس10160050115هيام درغامعلي احمد يوسف29713100304

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربية1226مدرسوزارة التربيةالال62.0020172لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربيةالال72.9420200معلم صفتربيةإجازة1998-09-01ريف دمشق03130011347زهيرهبراءه ماجد أتمت29813100305
1325معلم صفوزارة التربيةالال62.2820180معلم صفتربيةإجازة1994-04-05السويداء13010056467الهاممروه جهاد محسن29913100306
1330معلم صفوزارة التربيةالال70.7520200معلم صفتربيةإجازة1992-03-08ريف دمشق03190056087هناتهاني محمد قليح30013100307
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-العلومإجازة1992-01-21طرطوس03010159394بهيجهوسام فريز عيسى30113100308

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1273مدرسوزارة التربية1266مدرسوزارة التربيةالال68.0020172كيمياء بحته

1334معلم صفوزارة التربيةالال65.9520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-16ريف دمشق03120031153عائشهسلسبيله محمد أبوأحمد30213100309
1328معلم صفوزارة التربية1330معلم صفوزارة التربية1335معلم صفوزارة التربيةالال76.6220210معلم صفتربيةإجازة1999-01-05ريف دمشق03280064047سراياتغريد محمود الرفاعي30313100310
1332معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربيةالال64.5420200معلم صفتربيةإجازة1993-01-12طرطوس10240009783صباح الدرويشمعالي وجيه فهد30413100311
1332معلم صفوزارة التربيةالال69.1620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03040005054سمرمنار لؤي الكيالني30513100312
1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.0120200معلم صفتربيةإجازة1994-10-15ريف دمشق90010211375نهلة عيسىدعاء يوسف علي30613100313
وزارة الزراعة الال56.8120140شريعةشريعةإجازة1986-10-26ريف دمشق03320000314فاطمة الحسنتهاني جاسم األحمد30713100314

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

-العلومإجازة1994-01-28ريف دمشق03210016805آمنةساره محمد حالوه30813100315

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1273مدرسوزارة التربيةالال64.1020200كيمياء بحته

1328معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةنعمال74.7820200معلم صفتربيةإجازة1991-08-31ريف دمشق03040012371بدريهملك عدنان جمعه30913100316
1334معلم صفوزارة التربية1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال64.1320190معلم صفتربيةإجازة1990-01-10ريف دمشق03210011448نايفه مرعينوال احمد مرعي31013100317
1332معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال72.6820190معلم صفتربيةإجازة1994-04-01القنيطرة14040013989دالل جاسممالك غازي الرفاعي31113100318
1325معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال63.0020200معلم صفتربيةإجازة1996-04-28القنيطرة14050015327سحرهبا عبد الجليل العمر31213100319
-العلومإجازة1994-07-15ريف دمشق03120003880فرهوده المصرياسراء محمود المصري31313100320

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربية1245مدرسوزارة التربية1250مدرسوزارة التربيةالال72.6620200رياضيات

وزارة التجارة الداخلية الال78.0020200محاسبةاقتصادإجازة1998-10-29دمشق14050015351سحرصبا عبد الجليل العمر31413100321

وحماية المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

الموازنة والتدقيق

وزارة التجارة 59

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس 

شعبة مالية اآلليات

وزارة التجارة 60

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

النقل واالستثمار

62

1334معلم صفوزارة التربيةالال82.3620190معلم صفتربيةإجازة1994-06-28ريف دمشق03120006109منىنور محمد األطرش31513100322
1329معلم صفوزارة التربيةالال68.4420200معلم صفتربيةإجازة1996-10-01ريف دمشق03300055581مريم البخيتزينب خلدون الخالد31613100323
1328معلم صفوزارة التربيةنعمال57.7720190معلم صفتربيةإجازة1992-12-01القنيطرة14040092020ثنيهنسرين عدنان قاسم31713100324
وزارة االقتصاد 231دارسوزارة المالية212دارسوزارة الماليةنعمال67.2820200حقوقحقوقإجازة1999-01-01حماه05100045789جميله سبوعرغد جهاد سعيد31813100325

والتجارة الخارجية

90رئيس الشعبة القانونية

وزارة الزراعة 241دارسوزارة الماليةالال57.4720060حقوقحقوقإجازة1977-09-01ريف دمشق03130009385محمودهسهام قاسم ابو دقه31913100326

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

211دارسوزارة المالية49

علم <-العلومإجازة1992-02-20السويداء13070022946هيال زغيبداليدا رفيق الشحاف32013100327

الحياة

1229مدرسوزارة التربيةالال67.1520200علم الحياة

1327معلم صفوزارة التربيةالال64.4920180معلم صفتربيةإجازة1991-01-13ريف دمشق03230014075حنانوالء خالد مظفر32113100328
1324معلم صفوزارة التربيةالال85.1220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01إدلب07100010108جميلةاالء زهير قلعة جي32213100329
وزارة الزراعة الال61.3920110حقوقحقوقإجازة1983-01-01القنيطرة14050046740ختام دريباماني فيصل ادريبي32313100330

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس وزارة المالية49معاون رئيس شعبة

شعبة

237دارسوزارة المالية246

-العلومإجازة1996-02-26ريف دمشق03150026429فاطمه غميضدعاء فواز العبدهللا32413100331

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال69.4520200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1991-01-18إدلب07100060679نادرةفادية خالد الحسن32513100332

إنسانية

1210مدرسوزارة التربيةالال59.4420210لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1990-06-04ريف دمشق03140033525فاطمهكنانه تاج الدين ملقط32613100333

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال59.3320210لغة فرنسية

-العلومإجازة1992-01-07حمص04020059905فاطمة النهاراسماء تركي العمر32713100334

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1262مدرسوزارة التربيةالال64.6320200فيزياء

1331معلم صفوزارة التربيةالال68.0020200معلم صفتربيةإجازة1984-12-17ريف دمشق03060028572فاطمهاعتماد عبد العزيز شحاده32813100335
1329معلم صفوزارة التربيةالال61.7120190معلم صفتربيةإجازة1996-06-11القنيطرة14030020758عفافمنار احمد عبيدات32913100336
1324معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال72.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-09-23حماه05010705741رويدهبتول محمد الضاهر33013100337
1329معلم صفوزارة التربيةالال65.7420200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01ريف دمشق03120044950امينةرهف حسين الرحيل33113100338
1334معلم صفوزارة التربيةالال62.6820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01القنيطرة14020033759مريمايمان عبد الناصر االحمد33213100339
آداب وعلوم إجازة1989-04-15حمص04010186754اعتمادريما احمد زيود33313100340

إنسانية

1221مدرسوزارة التربيةالال58.7120200لغة فرنسية

-العلومإجازة1994-02-20ريف دمشق03150010536نايفهشذا عبد الكريم رعد33413100341

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1268مدرسوزارة التربيةالال68.9120200كيمياء بحته

-العلومإجازة1995-10-01ريف دمشق03150010525نايفه الحلبيلما عبد الكريم رعد33513100342

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال66.5420210فيزياء

آداب وعلوم إجازة1989-07-20طرطوس10050015918جهينه سليطينلينا علي حسامو33613100343

إنسانية

1226مدرسوزارة التربية1220مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربيةالال56.3420200لغة فرنسية

1325معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال64.1220190معلم صفتربيةإجازة1995-01-04ريف دمشق03140006429ملكةسماح أحمد أسعد33713100344
آداب وعلوم إجازة1999-01-02طرطوس10050015962نادياديما مصطفى حسامو33813100345

إنسانية

1214مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربية1207مدرسوزارة التربيةالال63.6620200لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال67.2520200معلم صفتربيةإجازة1996-04-07إدلب07100131805فاطمة الخلفبراءة أحمد الخلف33913100346
226دارسوزارة المالية229دارسوزارة المالية245معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.9020082محاسبةاقتصادإجازة1984-09-02ريف دمشق03280016964قطفاحمد محمد حيدر34013100347
1326معبم صفوزارة التربيةالال65.9520160معلم صفتربيةإجازة1995-01-10القنيطرة14030007998مريموعد رحيل الخلف34113100348
آداب وعلوم إجازة1981-09-20الحسكة08090151214افراح عمشهعبير علي عبود34213100349

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال57.5320090لغة إنكليزية

-العلومإجازة1992-01-01ريف دمشق03190059193حميدههبه محمد العزو34313100350

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1270مدرسوزارة التربيةالال72.2220200كيمياء بحته

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال69.4120190معلم صفتربيةإجازة1994-03-01القنيطرة14010076770مريم العليروضه سالم السليمان34413100351
-العلومإجازة1992-03-11ريف دمشق03190051834داللآيات اسامة الحلبي34513100352

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1270مدرسوزارة التربيةالال67.3520200كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1996-01-17الالذقية06160013240بديعهروان سميع جريكوس34613100353

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال64.3520190لغة فرنسية

1278مدرسوزارة التربية1286مدرسوزارة التربية1281مدرسوزارة التربيةالال68.5320170تصميم داخليفنون جميلةإجازة1995-01-29الالذقية06220030908حليوهنرمين فخر الدين حمدان34713100354
1334معلم صفوزارة التربيةالال61.5820190معلم صفتربيةإجازة1987-01-01حمص04170019900سجى النباشبتول عبد الباسط الشمير34813100355
1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال61.3520180معلم صفتربيةإجازة1995-10-17طرطوس04220002657فاطمهرشا خضر المصري34913100356
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1334معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال62.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10الالذقية06090106521وفيقهريم حيدر مهنا35013100357
1332معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربيةالال57.3320200معلم صفتربيةإجازة1991-04-01دير الزور08050037659شكحهبتول علي العزبة35113100358
آداب وعلوم إجازة1983-01-27ريف دمشق03100018795فاطمه عبد الوهابغزاله حسن بيطار35213100359

إنسانية

1218مدرسوزارة التربيةالال57.1720110لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1989-10-17درعا12180011747سعده الهاملحسنه موسى الشماالت35313100360

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال56.5420200لغة فرنسية

-العلومإجازة1996-01-01درعا12110047210مريمفلاير حسن ابو خروب35413100361

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال74.1620210كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

وزارة االدارة 14

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

النفايات )شعبة

(الصلبة

15

آداب وعلوم إجازة1985-07-19السويداء13090006041امالدنيا حسين سعيد35513100362

إنسانية

1212مدرسوزارة التربية1213مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربيةالال59.5520120لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1986-06-01القنيطرة14030015740فدوهرشا حافظ حمد35613100363

إنسانية

1210مدرسوزارة التربيةالال67.0820100لغة إنكليزية

-العلومإجازة1992-04-01ريف دمشق03120011270صبحه عاشوراسراء يحيى عاشور35713100364

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال71.6220200رياضيات

-العلومإجازة1993-05-04القنيطرة14010013577منى خليلآالء عوني حاج محمد35813100365

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال72.7320170كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

وزارة االدارة 14

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

النفايات )شعبة

(الصلبة

وزارة الزراعة 15

واإلصالح الزراعي

1016مدرس

آداب وعلوم إجازة1994-01-01دير الزور09010223535جميله الحسيندينا كمال الدلو35913100366

إنسانية

1207مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربيةالال62.3120180لغة إنكليزية

1329معلم صفوزارة التربيةالال65.3120200معلم صفتربيةإجازة1990-01-02ريف دمشق03300008023ميساءحياه محمد فايز البكري36013100367
231دارسوزارة المالية212دارسوزارة الماليةالال63.7820170حقوقحقوقإجازة1992-01-10حماه05190018012ازدهار يوسفلورين نبيل ونوس36113100368
آداب وعلوم إجازة1992-01-10الالذقية06160016398سميعهنبيله نزار بدور36213100369

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال56.8420200لغة فرنسية

وزارة االقتصاد الال65.4920190دراسات قانونيةحقوقإجازة1996-06-19حمص04010470127سميرهحسين كمال الحماده36313100370

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 86مساعد إداري أول

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

92

1328معلم صفوزارة التربيةالال61.6620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03150036051ايمان قشبريرغد حسن كريزان36413100371
هندسة إجازة1997-01-01ريف دمشق03040000802حوريهاسراء احمد وفا36513100372

ميكانيكية 

-وكهربائية

هندسة <

كهربائية

نظم القدرة 

الكهربائية

1302مدرس مهندسوزارة التربيةالال71.8020210

1326معبم صفوزارة التربيةالال71.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-01-05دمشق01010516037أمل موسىمنار خليل هادي36613100373
1329معلم صفوزارة التربيةالال61.8620200معلم صفتربيةإجازة1997-03-04ريف دمشق03300029597صبحيهروى مروان الحاج علي36713100374
وزارة االدارة المحلية الال60.3720204دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-27طرطوس10090093359هالهطارق عبد الرحمن العده36813100375

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

224دارسوزارة المالية92

-العلومإجازة1993-10-18دمشق01030129382فايزهدالل محمد نبيل الشلبي36913100376

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربيةالال71.5120200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1994-04-20الالذقية06120020928هيامبشرى قيس حسن37013100377

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال60.5320200لغة فرنسية

1324معلم صفوزارة التربيةالال69.5120180معلم صفتربيةإجازة1996-05-21القنيطرة14030015036نصره ابراهيممرام رياض خليفه37113100378
1328معلم صفوزارة التربيةالال61.5720200معلم صفتربيةإجازة1997-12-10ريف دمشق03160028007رابعهمرام عبد الهادي تركمان37213100379
1332معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.3120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01القنيطرة14040065539وضحه صليبياحمد محمود الشمري37313100380
آداب وعلوم إجازة1988-07-20السويداء13070002033ابتسام دارب نصرخالد جهاد هالل37413100381

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال69.3920132لغة إنكليزية

238دارسوزارة المالية251معاون رئيس قسموزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال70.2920140مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-07-10ريف دمشق03200043288مهامحمد حسام هاني التل37513100382

1324معلم صفوزارة التربيةالال71.4220200معلم صفتربيةإجازة1998-06-19ريف دمشق90010247681انصاف محمودآيات رزق نجيب37613100383
1333معلم صفوزارة التربيةالال62.9820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03210031735ودادنهى مأمون الطوطو37713100384
1324معلم صفوزارة التربيةالال67.3420190معلم صفتربيةإجازة1996-05-21القنيطرة14010071505لميا المحمدبشرى محمد العوض37813100385
1333معلم صفوزارة التربيةالال85.9120180معلم صفتربيةإجازة1996-09-01طرطوس05190028911مريم سلوملجين فخر الدين مخلوف37913100386
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال62.4820200معلم صفتربيةإجازة1989-01-01درعا12040021788حميدهابتهال وليد احمد38013100387
1324معلم صفوزارة التربيةالال73.2420200معلم صفتربيةإجازة1994-06-25إدلب07030078209سميرةفاطمة مصطفى بدوي38113100388
آداب وعلوم إجازة1996-08-24طرطوس10180007589سحرآالء أحمد تامر38213100389

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال60.4420200لغة إنكليزية

-العلومإجازة1993-08-30ريف دمشق03210001669سميره يوسفايمان عدنان يوسف38313100390

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1255مدرسوزارة التربية1261مدرسوزارة التربيةالال67.3320210فيزياء

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال60.8720190معلم صفتربيةإجازة1995-01-20دير الزور09050087755وردهزينب حسن الياسين38413100391
-العلومإجازة1994-10-06حمص04220040170مريم البستانيوالء دهام الغانم38513100392

رياضيات<

1245مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربية1250مدرسوزارة التربيةالال69.3020180رياضيات

1327معلم صفوزارة التربيةالال65.1620200معلم صفتربيةإجازة1998-02-15ريف دمشق03230013211ثناءخديجه وليد شحاده38613100393
آداب وعلوم إجازة1995-01-01ريف دمشق03360016278عنفوان قادريخلود محمد جمال جمعه38713100394

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال60.3420200لغة فرنسية

1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال67.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-02-19الالذقية06090053600عايدههال وائل غانم38813100395
1328معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال59.0820200معلم صفتربيةإجازة1986-11-19الالذقية06200065435بهيجهريم محمد جبور38913100396
وزارة التجارة الداخلية الال72.2720210محاسبةاقتصادإجازة1992-06-15درعا12160039409هيامغفران احمد السالمه39013100397

وحماية المستهلك

معاون رئيس شعبة 

التكاليف

وزارة الشؤون 61

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

220محاسبوزارة الدفاع55

آداب وعلوم إجازة1995-01-31الالذقية06150059987هاالريم هاني سميا39113100398

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال64.9520170لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1996-06-14طرطوس10140011550يسرى سعودحال محمد وسوف39213100399

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال63.1320200لغة إنكليزية

-العلومإجازة1994-01-01ريف دمشق03180017251رهام غصنأروى فواز كلكوش39313100400

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال72.8320160رياضيات

آداب وعلوم إجازة1993-01-01حمص10020002006غصوننور رستم رستم39413100401

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال58.2620170لغة فرنسية

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.0020160معلم صفتربيةإجازة1994-01-01حمص04070014522بتول العبيدفاطمه محمد العبيد39513100402
-العلومإجازة1994-01-18حلب02120024214سعادآمنة يوسف الشيخ39613100403

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال67.0820180رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.1220190معلم صفتربيةإجازة1993-02-09القنيطرة14030019658فلك العليحنان احمد مطر39713100404
1324معلم صفوزارة التربيةالال65.4020170معلم صفتربيةإجازة1993-01-25درعا12140036481منىالنا عبد العزيز العماري39813100405
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آداب وعلوم إجازة1994-09-05طرطوس10160096887رحاب عباسروزا معين محمد39913100406

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال58.0520200لغة إنكليزية

وزارة االدارة المحلية الال63.4120190دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-01دمشق06090073617رغداءدرغام شمعون سلمان40013100407

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

222معاون رئيس شعبةوزارة المالية92

آداب وعلوم إجازة1988-07-05دمشق01040076334ايمان عصاصهجمان محمد حسان مجركس40113100408

إنسانية

1206مدرسوزارة التربيةالال66.1220090لغة إنكليزية

-العلومإجازة1996-01-05دمشق01010180833فلايرساره أحمد براوي40213100409

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال73.2520200رياضيات

1332معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال62.0620180معلم صفتربيةإجازة1996-04-08القنيطرة14010044898سعديهتقى محي الدين محمد علي40313100410
238دارسوزارة المالية218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.5520200مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-01-05ريف دمشق03080078037فاطمه ياسينعال يوسف يوسف40413100411

معاون رئيس وزارة المالية214معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.1320170مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-06-16ريف دمشق03030007682سلمىعال خليل األخرس40513100412

شعبة

238دارسوزارة المالية218

آداب وعلوم إجازة1988-11-25ريف دمشق03110022250نزيها بركهرائد سليمان بركه40613100413

إنسانية

1209مدرسوزارة التربية1211مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال63.8720140لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.6020190معلم صفتربيةإجازة1979-09-20القنيطرة14010092230حسنهبثينه حويلي ابو حويلي40713100414
1331معلم صفوزارة التربيةالال74.3520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20ريف دمشق03060047165فاطمه عليويسالم سليمان سليم40813100415
1334معلم صفوزارة التربيةالال63.4620210معلم صفتربيةإجازة1998-09-27القنيطرة14040089850وضحهنورا صالح قبالن40913100416
-العلومإجازة1998-12-06ريف دمشق03120031445هديه ادريسرهف مروان ادريس41013100417

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال73.3320210رياضيات

1333معلم صفوزارة التربيةالال65.9720200معلم صفتربيةإجازة1997-02-05دمشق01020252963ثناءهيا محمد زياد البرادعي41113100418
علم <-العلومإجازة1993-04-01حلب02210030506حلوىأمل زين العابدين جمو41213100419

الحياة

1228مدرسوزارة التربيةالال73.3620210علم الحياة

-العلومإجازة1993-01-29دير الزور09070046710رفعه الوزعلمريم جميل الوزعل41313100420

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال68.8720200رياضيات

1329معلم صفوزارة التربيةالال65.8620180معلم صفتربيةإجازة1987-01-01ريف دمشق03300058245ميساءنور احمد الحاج علي41413100421
معاون رئيس وزارة العدل222معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.0920202حقوقحقوقإجازة1993-12-27حمص04230029580ربيحهسليمان محمد غنام41513100422

كتاب

وزارة االدارة المحلية 488

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

وزارة الشؤون 230دارسوزارة الماليةالال70.0220160محاسبةاقتصادإجازة1991-08-27ريف دمشق03150021137سمرآالء بشار هالل41613100423

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

232دارسوزارة المالية120

1334معلم صفوزارة التربيةالال83.4320200معلم صفتربيةإجازة1989-04-15القنيطرة14010096152عائشةمريم محمد الذياب41713100424
هندسة إجازة1988-01-01ريف دمشق03200001160فادياعتاب عماد برهان41813100425

معلوماتية

1290مدرس مهندسوزارة التربيةالال74.5220130ذكاء صنعي

آداب وعلوم إجازة1978-11-24ريف دمشق03190031173مريمايمان موفق عاصي41913100426

إنسانية

وزارة الزراعة الال59.5220190لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1985-08-01ريف دمشق03230003307أمنهايمان عبدهللا كمال الدين42013100427

إنسانية

1208مدرسوزارة التربيةالال60.2420200لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال68.8420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-03ريف دمشق03160012202آمنة ادريسفاطمه محمد شحاده42113100428
آداب وعلوم إجازة1989-01-01دمشق01040212259زكاءنور محمد توفيق الحصني42213100429

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال62.2420210لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال82.9620170معلم صفتربيةإجازة1994-09-15ريف دمشق03140019812رنده الشيخههيا عبد القادر ابوبكر42313100430
وزارة االقتصاد الال74.3920180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-04الالذقية06150018900عبيرفراس مصطفى عنجوكه42413100431

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

وزارة االقتصاد 91

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

232دارسوزارة المالية93

1328معلم صفوزارة التربيةالال61.4620200معلم صفتربيةإجازة1997-08-01ريف دمشق03150001750حفيظة محي الدينإيناس نايف غزال42513100432
1328معلم صفوزارة التربيةالال87.8120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03150034602عمرهبراءه عبد الرحمن عبد الرحمن42613100433
1328معلم صفوزارة التربيةالال72.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-07-01ريف دمشق03150011200هيامسها مجد الدين بكر42713100434
آداب وعلوم إجازة1978-08-10القنيطرة14060023571سليمه مصطفىعبير قاسم مصطفى42813100435

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال60.2720030علم اجتماع

1328معلم صفوزارة التربيةالال71.9420190معلم صفتربيةإجازة1997-10-13ريف دمشق03160014595سلما طحينهصفا محمد شحاده42913100436
1326معبم صفوزارة التربيةالال64.1920210معلم صفتربيةإجازة1996-08-09ريف دمشق03090035066رجاء السيد احمددياال محمد بركات43013100437
-العلومإجازة1995-01-01طرطوس10160038762يسرىندى ابراهيم عبد هللا43113100438

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1261مدرسوزارة التربيةالال67.3420200فيزياء

آداب وعلوم إجازة1985-04-28ريف دمشق13050049839نوال ابو علوانرمانا عصام ابو علوان43213100439

إنسانية

1206مدرسوزارة التربيةالال60.9620110لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1983-02-18طرطوس10090015642ناديا حمادبلسم حسين رضوان43313100440

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربيةالال58.6520130لغة فرنسية

-العلومإجازة1994-04-06ريف دمشق03280000712منيرههبه مصطفى زيدان43413100441

رياضيات<

1251مدرسوزارة التربيةالال68.9020200رياضيات

1328معلم صفوزارة التربيةالال59.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-02-14ريف دمشق03160033883مريم ريحانمرح حيدر تركمان43513100442
آداب وعلوم إجازة1995-04-01ريف دمشق03280015527سمر القاريإسراء تحسين بركات43613100443

إنسانية

1227مدرسوزارة التربيةالال62.7620200لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربيةالال62.7420200معلم صفتربيةإجازة1997-10-23ريف دمشق03110040683سميحهريم سلمان زغيب43713100444
آداب وعلوم إجازة1992-08-05حمص04120092766مثالجمانه امين حزوري43813100445

إنسانية

وزارة الزراعة الال60.2720180لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1981-01-02حمص04010251049اكتمالاياد عدنان الحوراني43913100446

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال58.5820130رياضيات

-العلومإجازة1994-04-14الالذقية06100074940حميده خضورنور علي ديب44013100447

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربية1250مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال72.2220200إحصاء رياضي

وزارة االدارة 488معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.3520160حقوقحقوقإجازة1992-01-14ريف دمشق03300009970فاطمه الشماليأزهار منور الالفي الربيع44113100448

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شؤون )شعبة 

(العاملين

وزارة االدارة المحلية 5

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

1330معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال60.7220200معلم صفتربيةإجازة1997-08-13طرطوس10160150859دعدديانا عمار حسن44213100449
-العلومإجازة1995-05-10حماه05030077415دالل الحسنمرح جودات الفندي44313100450

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربية1249مدرسوزارة التربية1250مدرسوزارة التربيةالال74.5220190رياضيات

آداب وعلوم إجازة1983-07-19ريف دمشق90010065058نظيرةايمان هشام شعبان44413100451

إنسانية

1212مدرسوزارة التربيةالال63.1820120لغة إنكليزية

1332معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربيةالال66.0420190معلم صفتربيةإجازة1998-09-29ريف دمشق03050011057آمنه نصرحنان عماد الشايب44513100452
1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال64.1120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03050010763فايزه زين العابدينرهف مصطفى بركات44613100453
1326معبم صفوزارة التربيةالال77.1520180معلم صفتربيةإجازة1996-09-10ريف دمشق03100019918أسماءكوثر حسين عاشور44713100454
-العلومإجازة1994-08-01حماه05010175718عبيرروان موسى االحمد44813100455

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال66.8420210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1991-01-01حماه05180026735سعدههبه منير شعبان44913100456

إنسانية

1225مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربيةالال57.5820200لغة فرنسية
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آداب وعلوم إجازة1988-05-20ريف دمشق03040003353مريمجمانه قاسم جمعه45013100457

إنسانية

1224مدرسوزارة التربيةالال56.9820200لغة فرنسية

1333معلم صفوزارة التربيةالال64.2420200معلم صفتربيةإجازة1998-02-01ريف دمشق03210013455عبير زويزرأميرة احمد سالم45113100458
1334معلم صفوزارة التربيةالال63.0220200معلم صفتربيةإجازة1997-01-04ريف دمشق03120031320فتحيهحنان محمد عاطف رمضان45213100459
238دارسوزارة المالية218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال83.7520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-25ريف دمشق03080015789سهامعهد سمير األحمر45313100460

وزارة الزراعة 227دارسوزارة الماليةالال68.2120110حقوقحقوقإجازة1989-08-15حماه05150119463كوكبهزار احمد مصطفى45413100461

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االدارة المحلية 49

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

1329معلم صفوزارة التربيةالال64.8120170معلم صفتربيةإجازة1994-02-24الالذقية06110017533سمرزينب احمد يوسف45513100462
1325معلم صفوزارة التربيةالال68.1820170معلم صفتربيةإجازة1995-01-05الرقة02390229064امينةصبا فواز حسن الحمود45613100463
آداب وعلوم إجازة1980-09-25ريف دمشق03300071145وصالنسرين خليل عبله45713100464

إنسانية

1210مدرسوزارة التربيةالال57.7320120لغة إنكليزية

وزارة االدارة المحلية 225دارسوزارة المالية224دارسوزارة الماليةالال61.6520200حقوقحقوقإجازة1997-01-01ريف دمشق03360021132فلاير غندورصبا محمد مرزوق عثمان45813100465

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

هندسة إجازة1997-05-10دمشق01020264325هناديقمر محمد عربي الحفار45913100466

معلوماتية

265رئيس شعبةوزارة الدفاع254رئيس شعبةوزارة الدفاع1289مدرس مهندسوزارة التربيةالال73.4820210ذكاء صنعي

آداب وعلوم إجازة1987-08-05ريف دمشق03010121812اميرهمنى عمر محمود46013100467

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال60.3520200لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال60.3920180معلم صفتربيةإجازة1995-06-20الالذقية06100037763لواحظهال احمد مشاعل46113100468
-العلومإجازة1990-01-16حماه05130024149سميرهبشار هاشم المنصور46213100469

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1257مدرسوزارة التربية1252مدرسوزارة التربية1262مدرسوزارة التربيةالال70.0120200فيزياء

1330معلم صفوزارة التربيةالال71.6320190معلم صفتربيةإجازة1997-08-01ريف دمشق03190057471فاتنآرب نصير ادريس46313100470
آداب وعلوم إجازة1986-07-11حمص04010193275اميرةسلمى وليد الحسن46413100471

إنسانية

1212مدرسوزارة التربيةالال59.1120130لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1995-03-20ريف دمشق03230013708مينارنور الهدى رضوان غصن46513100472

الحياة

1231مدرسوزارة التربيةالال70.6220200علم الحياة

علم <-العلومإجازة1996-04-28ريف دمشق90010227552خديجةضحى احمد احمد46613100473

الحياة

1233مدرسوزارة التربيةالال70.7520210علم الحياة

-العلومإجازة1995-06-01ريف دمشق03300084375ميادهرهام احسان ابو الشمس46713100474

رياضيات<

1245مدرسوزارة التربيةالال72.8320200رياضيات

1334معلم صفوزارة التربيةالال64.8820210معلم صفتربيةإجازة1997-12-24ريف دمشق03110016898ثريازهره اسماعيل الهيمي46813100475
231دارسوزارة المالية212دارسوزارة المالية492معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.1220133حقوقحقوقإجازة1988-08-15حمص04140008664غصوناحمد كايد يوسف46913100476
وزارة االقتصاد الال64.8220172حقوقحقوقإجازة1993-01-01ريف دمشق06110067601روزين عمارجعفر عماد الدين محمود47013100477

والتجارة الخارجية

وزارة االدارة 92رئيس الشعبة القانونية

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

227دارسوزارة المالية8

1333معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال64.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-04-17الالذقية06010062758هند كزعورهديل محمد جراد47113100478
1327معلم صفوزارة التربيةالال65.1320190معلم صفتربيةإجازة1996-01-07ريف دمشق03230014318فايزه عبد النبيناديا علي كللو47213100479
1332معلم صفوزارة التربيةالال71.7820200معلم صفتربيةإجازة1997-12-16ريف دمشق03320046494اميرهكنده جمال المنصور47313100480
وزارة االدارة المحلية الال58.1720072حقوقحقوقإجازة1981-11-17ريف دمشق03160024267مريممحمد محمود حمد47413100481

والبيئة

معاون رئيس 

(االمالك)شعبة

وزارة االدارة 13

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

231دارسوزارة المالية8

1328معلم صفوزارة التربيةالال60.5820210معلم صفتربيةإجازة1995-07-03ريف دمشق03150014025بشيره خليلعليا عبدهللا الصالح47513100482
علم <-العلومإجازة1994-04-26دمشق01020246766لماتغريد محمد جقميره47613100483

الحياة

1229مدرسوزارة التربيةالال74.4820180علم الحياة

آداب وعلوم إجازة1992-02-08ريف دمشق03100022831هناءشيرين ابراهيم براقي47713100484

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال57.0920200لغة إنكليزية

وزارة الشؤون الال68.9120200محاسبةاقتصادإجازة1995-12-01القنيطرة14010087016اميرة الصليبيسجى احمد الصبح47813100485

االجتماعية والعمل

وزارة الزراعة 55معاون رئيس شعبة

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

50

-العلومإجازة1991-01-01حماه05010401524غادههزار محمود قطان47913100486

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال72.3220130رياضيات

آداب وعلوم إجازة1991-04-12الالذقية06190003549سميره فاضلغنوه رفيق دغمان48013100487

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال59.7220190لغة فرنسية

-العلومإجازة1992-06-20ريف دمشق03280018574اسراءآالء يوسف درباع48113100488

رياضيات<

1251مدرسوزارة التربيةالال68.2220160رياضيات

488معاون رئيس كتابوزارة العدل231دارسوزارة المالية212دارسوزارة الماليةالال60.5320180حقوقحقوقإجازة1994-01-06طرطوس06110044077بثينه عبد الكريمعبير احمد اسماعيل48213100489
1325معلم صفوزارة التربيةالال64.3020200معلم صفتربيةإجازة1998-08-30ريف دمشق03040003214ريماآالء فهد العيسى48313100490
1327معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةنعمال65.4020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-18ريف دمشق03140031089ربا االبراهيميارا يوسف العلي48413100491
1329معلم صفوزارة التربيةالال61.6420200معلم صفتربيةإجازة1998-04-12حمص04020005486هندأالء غسان بدور48513100492
وزارة الزراعة 241رئيس مكتبوزارة الدفاعالال57.6320210حقوقحقوقإجازة1984-05-15ريف دمشق03320027053جميله خنزادههنادي محمد البدوي48613100493

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة الزراعة 51

واإلصالح الزراعي

52معاون رئيس شعبة

1329معلم صفوزارة التربيةالال77.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-19طرطوس10220033184مجدلينآية غسان معروف48713100494
-العلومإجازة1992-01-01دمشق01020040809سميرهبشرى صالح خضور علي48813100495

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال69.0320200رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال60.3320200معلم صفتربيةإجازة1995-05-24ريف دمشق90010214903مريملينا عبد الرحيم سليمان48913100496
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-08-10حمص04120075544فاطمهلجين خضر حربوقي49013100497
1324معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1995-03-20إدلب07030031225هناءزينب محمد الزين49113100498
وزارة االقتصاد الال54.8620051حقوقحقوقإجازة1979-04-01ريف دمشق03140003153فاطمة ريحانأمير حسين ميره49213100499

والتجارة الخارجية

وزارة الزراعة 227دارسوزارة المالية92رئيس الشعبة القانونية

واإلصالح الزراعي

49معاون رئيس شعبة

وزارة االدارة المحلية الال61.6320174حقوقحقوقإجازة1993-02-07ريف دمشق03090032455سمرعلي احمد مرعي49313100500

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

223معاون رئيس شعبةوزارة المالية239دارسوزارة المالية8

-العلومإجازة1992-01-20دير الزور09130143644شاههكلثوم محمود العبود49413100501

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1274مدرسوزارة التربيةالال79.3120200كيمياء بحته

وزارة االقتصاد الال61.0120190حقوقحقوقإجازة1994-09-01الالذقية06110086309وفيقه ديوبعال زين الدين يوسف49513100502

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 92رئيس الشعبة القانونية

والتجارة الخارجية

224دارسوزارة المالية89محلل إداري

وزارة الزراعة الال60.8020200شريعةشريعةإجازة1992-04-03ريف دمشق03320037950صبريه قططرهف بسام الالر49613100503

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

1324معلم صفوزارة التربيةالال59.2320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01القنيطرة04010798232زادهقمر عبد الرحيم األعتر49713100504
آداب وعلوم إجازة1988-01-01دير الزور09010154643عائشه عاشورأريج دهمش المحمد49813100505

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1207مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربيةالال60.6320100لغة إنكليزية
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

آداب وعلوم إجازة1980-06-02دير الزور09050065102زهرهنايف علي النايف49913100506

إنسانية

1213مدرسوزارة التربية1212مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربيةالال60.1820121لغة إنكليزية

-العلومإجازة1988-07-20ريف دمشق03080005154آمنه يونسساره مسلم الميسر50013100507

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربيةالال76.6120100إحصاء رياضي

آداب وعلوم إجازة1996-05-22ريف دمشق03040014601فاديهنهال محمد كعك50113100508

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال58.5520210علم اجتماع

217معاون رئيس شعبةوزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة المالية251معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.2320190مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-01-01ريف دمشق03200042914سلوىقمر ابراهيم نكد50213100509

1334معلم صفوزارة التربية1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال68.1120210معلم صفتربيةإجازة1996-03-12ريف دمشق03210011627اميرهمروه بشار مرعي50313100510
آداب وعلوم إجازة1992-09-25حلب02210002159نوفة حاج عباسزينب خليل اسماعيل50413100511

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال59.5020200لغة فرنسية

وزارة الشؤون 232دارسوزارة الماليةنعمال73.9420210محاسبةاقتصادإجازة1996-06-23ريف دمشق03010170344فاطمه احمدرحاب بكر ابراهيم50513100512

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االقتصاد 120

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

91

علم <-العلومإجازة1995-07-25ريف دمشق90010213975ميساءرقية محمد صالح50613100513

الحياة

1228مدرسوزارة التربيةالال64.3720200علم الحياة

1329معلم صفوزارة التربيةالال64.2120200معلم صفتربيةإجازة1995-05-20ريف دمشق03300004327فايزهصفاء أسامه زرزر50713100514
1326معبم صفوزارة التربيةالال62.3820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03100017081عزيزهنيرمين يوسف عوده50813100515
آداب وعلوم إجازة1986-11-21ريف دمشق03140048031فاطمه بربشحوريه عمر فياض50913100516

إنسانية

وزارة الزراعة 1209مدرسوزارة التربيةالال60.9920200لغة إنكليزية

واإلصالح 

الزراعي

1014مدرس

آداب وعلوم إجازة1995-03-16القنيطرة14050068801فوزيه ابو نعيمامال حمد السعد51013100517

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال68.8520200لغة إنكليزية

1332معلم صفوزارة التربيةالال63.6720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-30ريف دمشق03040009557ذيبهاسماء علي عبد هللا51113100518
1331معلم صفوزارة التربيةالال62.9920190معلم صفتربيةإجازة1995-07-27القنيطرة14020023408هاجر حالوهبيان محمد شيخو51213100519
1328معلم صفوزارة التربيةالال70.7620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-03ريف دمشق03160012206سمر شحادهمنار احمد شحادة51313100520
هندسة إجازة1995-02-19ريف دمشق03280021404منيرةبارعة حسان الغندور51413100521

ميكانيكية 

-وكهربائية

هندسة <

كهربائية

1304مدرس مهندسوزارة التربيةالال69.7620210حواسيب وأتمتة

1331معلم صفوزارة التربيةالال73.7920200معلم صفتربيةإجازة1997-03-31ريف دمشق03050025319فاطمه البوشأسماء حسين عليوي51513100522
1327معلم صفوزارة التربيةالال66.7920200معلم صفتربيةإجازة1996-11-17ريف دمشق03200010121عزيزةرشا عادل طه51613100523
1327معلم صفوزارة التربيةالال61.7120200معلم صفتربيةإجازة1986-07-07ريف دمشق03200010405اسمهانحنان فؤاد جوهر51713100524
1329معلم صفوزارة التربيةالال68.6620200معلم صفتربيةإجازة1998-03-05القنيطرة14040027483نوال العقلهرهام نايف العقله51813100525
1334معلم صفوزارة التربيةالال64.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-09-14القنيطرة14040037323امنهنوال محمد الحسين51913100526
-العلومإجازة1996-04-17ريف دمشق03110037616اسعافنغم عاطف عماد52013100527

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال72.4520210رياضيات

1328معلم صفوزارة التربيةالال70.8820200معلم صفتربيةإجازة1998-04-06ريف دمشق03140041320لصافمنى محمد وليد حبقه52113100528
1329معلم صفوزارة التربيةالال63.5620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15السويداء13050077347رحيلهعنود عايد السبتي52213100529
آداب وعلوم إجازة1994-01-06ريف دمشق03010071762اميره خبيهنور هشام برغوث52313100530

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال63.0920210لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال64.3720190معلم صفتربيةإجازة1997-01-25ريف دمشق03300073940مكرموفاء خالد شلبك52413100531
آداب وعلوم إجازة1992-12-01الالذقية06010326178جميلهديانا رامز بدريه52513100532

إنسانية

1224مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربيةالال64.8920200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1994-01-01طرطوس10160076136لينا شقوفنيرمين فرحان حسن52613100533

إنسانية

1224مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربيةالال59.6520200لغة فرنسية

-العلومإجازة1992-08-12ريف دمشق03150031128ورودمريم سلمان الدكاك52713100534

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال67.5720210رياضيات

-العلومإجازة1997-01-01إدلب07110031765هالة الحاج بكريشيرين خالد خطاب52813100535

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال72.6720200رياضيات

-العلومإجازة1994-01-05ريف دمشق03130023606اميمهسمر طراف مرعي52913100536

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1262مدرسوزارة التربيةالال68.9720200فيزياء

آداب وعلوم إجازة1988-02-16ريف دمشق03190004337نهلههنا عبد الكريم ملحم53013100537

إنسانية

1220مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربية1222مدرسوزارة التربيةالال58.5520160لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1990-01-07ريف دمشق03230010136مريم نصرفاطمة أكرم الجوجو53113100538

إنسانية

1227مدرسوزارة التربية1225مدرسوزارة التربية1219مدرسوزارة التربيةالال57.4620200لغة فرنسية

-العلومإجازة1991-01-01ريف دمشق03280052788سهيله خليلوسيم عادل حسن53213100539

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربية1246مدرسوزارة التربية1251مدرسوزارة التربيةالال70.7620160رياضيات

آداب وعلوم إجازة1987-08-23ريف دمشق03280005208ماجدهخديجه محمد سالم53313100540

إنسانية

1211مدرسوزارة التربية1215مدرسوزارة التربيةالال61.8120140لغة إنكليزية

-العلومإجازة1995-05-06إدلب07030099993جناء ناصيفتماضر نهاد طيفور53413100541

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال73.6220210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1982-08-29ريف دمشق03160025153يسرى ابو زيدمنى ديب عليان53513100542

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال54.1620120لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1999-01-28حماه05010327104نجلى عوضغيداء محمد نداف53613100543

إنسانية

وزارة الزراعة الال62.2120210لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

علم <-العلومإجازة1994-10-29ريف دمشق03140021977ثناء زين الدينسمر علي زين الدين53713100544

أحياء

1232مدرسوزارة التربيةالال73.6320200علم أحياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال63.3520200معلم صفتربيةإجازة1996-03-18ريف دمشق03150019171هيفاءمريم خالد جاموس53813100545
وزارة االدارة المحلية الال67.4620202دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-04-26الحسكة08160002148مريماحمد محمد عيسى53913100546

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

وزارة االدارة المحلية 90

والبيئة

معاون رئيس 

(شؤون العاملين)شعبة

9

1324معلم صفوزارة التربيةالال67.8520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10160094944ناديابتول احمد ميهوب54013100547
آداب وعلوم إجازة1997-06-01ريف دمشق03190040009اسماء معطينور نبيل معطي54113100548

إنسانية

وزارة الزراعة الال63.4120200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

1334معلم صفوزارة التربيةالال61.9320200معلم صفتربيةإجازة1997-01-10ريف دمشق03120037200زينبأمل انور راجح54213100549
1328معلم صفوزارة التربيةنعمال60.5420200معلم صفتربيةإجازة1994-03-18حماه05030014523علياصفاء أحمد خليفة54313100550
1332معلم صفوزارة التربيةالال61.3620200معلم صفتربيةإجازة1993-07-24ريف دمشق03040012045علياآالء علي خليل54413100551
1332معلم صفوزارة التربيةالال59.3420200معلم صفتربيةإجازة1988-05-01ريف دمشق03040003011رويدهنسرين حسين خطاب54513100552
1324معلم صفوزارة التربيةالال67.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-25ريف دمشق03300052636زبيده شبيبايمان محمود السويلم54613100553
1328معلم صفوزارة التربيةالال67.7820200معلم صفتربيةإجازة1993-01-31ريف دمشق03140043878سميره الهمسرغداء جهاد الهمس54713100554
1332معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربيةالال62.8320210معلم صفتربيةإجازة1995-01-01ريف دمشق03050025309فاطمهساره حسين عليوي54813100555
1326معبم صفوزارة التربيةالال61.4520200معلم صفتربيةإجازة1996-04-13ريف دمشق03090008312فاطمةبراءة أحمد نصار54913100556
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

-العلومإجازة1991-01-23ريف دمشق03120033498انتصارمحمد بسام راجح55013100557

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال69.0820144كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

14

-العلومإجازة1991-01-22حلب02330057580راغدهقمر موسى الخلف55113100558

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال74.9720130رياضيات

تصميم فنون جميلةإجازة1987-05-04ريف دمشق03280049666انعامميريانا رشيد حداد55213100559

غرافيكي 

وملتيميدي

1281مدرسوزارة التربيةالال64.7420140

1335معلم صفوزارة التربيةالال77.8820200معلم صفتربيةإجازة1996-03-01ريف دمشق03280029572زكيه الرفاعيفاطمه احمد الرفاعي55313100560
وزارة االقتصاد الال60.2820203حقوقحقوقإجازة1977-12-08ريف دمشق03050041978مريمعمار عيسى عسكر55413100561

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 92رئيس الشعبة القانونية

والتجارة الخارجية

1044دارس قانونيوزارة السياحة86مساعد إداري أول

1324معلم صفوزارة التربيةالال72.6120200معلم صفتربيةإجازة1998-05-08ريف دمشق90010245362ليله ابراهيمحنين فوزي حسن55513100562
-العلومإجازة1994-08-20ريف دمشق03190059254روال حالوهمروه محمد حالوه55613100563

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال68.3320190رياضيات

معاون رئيس وزارة المالية249معاون رئيس قسموزارة الماليةالال69.3320200مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-09-05ريف دمشق03280034074سهامنورا حمود الجمل55713100564

شعبة

215

1329معلم صفوزارة التربيةالال64.8520200معلم صفتربيةإجازة1997-09-04ريف دمشق06100075450غيفاررهف نبيل شاهين55813100565
وزارة االقتصاد الال70.9420190محاسبةاقتصادإجازة1996-09-01ريف دمشق03050002388سهام نصرمريم قاسم نصر55913100566

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

وزارة الشؤون 93

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االقتصاد 120

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

91

1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال60.7820210معلم صفتربيةإجازة1989-04-02ريف دمشق03210032547زاهيهخالده خالد مثقال56013100567
1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال57.8320190معلم صفتربيةإجازة1991-01-01دمشق01010321597سعاديمنى عبد الوهاب عوده56113100568
وزارة االدارة المحلية نعمال59.6120173حقوقحقوقإجازة1992-04-07حماه05170002702اميره عونيعرب رياض ادريس56213100569

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

(شؤون إدارية)

وزارة االدارة 4

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

224دارسوزارة المالية8

وزارة األشغال 243دارسوزارة الماليةالال60.4920180حقوقحقوقإجازة1992-09-20ريف دمشق03210033462صبحية نصر هللاوفاء سليمان سليمان56313100570

العامة واإلسكان

وزارة االدارة المحلية 11مشرف تعاوني

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

وزارة األشغال 243دارسوزارة الماليةالال62.2320170حقوقحقوقإجازة1994-01-24ريف دمشق03210016482صبحيهسالم جمال غريبه56413100571

العامة واإلسكان

وزارة االدارة المحلية 11مشرف تعاوني

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

آداب وعلوم إجازة1988-10-14ريف دمشق03030012109خيرهلينا حسين بكيره56513100572

إنسانية

وزارة الزراعة الال59.0520200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1994-10-14ريف دمشق03280004996ربيعه الخطيبفاطمه بهيج عبد اللطيف56613100573

رياضيات<

1251مدرسوزارة التربيةالال70.5020180رياضيات

1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال58.9820180معلم صفتربيةإجازة1993-01-07دير الزور09140017577رسميه السليمانبتول حسين الحسن56713100574
1332معلم صفوزارة التربيةالال70.6220190معلم صفتربيةإجازة1989-04-27ريف دمشق03040013398حمده عبد هللازاهيه محمد عبد هللا56813100575
1332معلم صفوزارة التربيةالال69.4520190معلم صفتربيةإجازة1999-01-06ريف دمشق03010097763ابتساممؤمنه كمال الحموري56913100576
آداب وعلوم إجازة1994-06-21السويداء13030007609ايمانعنود ادهم الشاعر57013100577

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1217مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال56.0020220لغة فرنسية

1327معلم صفوزارة التربيةالال71.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-03ريف دمشق03230010719وفاءآيه محمد صوان57113100578
1324معلم صفوزارة التربيةالال60.3820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03حمص04230019928الهامحال علي ديوب57213100579
1334معلم صفوزارة التربيةالال62.2620210معلم صفتربيةإجازة1998-09-10ريف دمشق03130009701أميرهصبا خالد الحلبي57313100580
آداب وعلوم إجازة1992-02-23دير الزور09070052608اسماءشيماء محمد الحسن57413100581

إنسانية

1224مدرسوزارة التربية1220مدرسوزارة التربيةالال59.5420170لغة فرنسية

1330معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال64.1320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05120031873ماجدوليننور حسن محمد57513100582
وزارة االدارة المحلية الال60.8320180حقوقحقوقإجازة1988-02-09ريف دمشق03100003580فاطمهعبير أحمد عاشور57613100583

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة المالية8

شعبة

239دارسوزارة المالية223

آداب وعلوم إجازة1989-10-13ريف دمشق03140047177حليمهمريم علي جونه57713100584

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال62.0820180لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال59.4120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-20حماه05190033864حنان فياضميساء عدنان صالح57813100585
-العلومإجازة1990-01-01ريف دمشق03190037749هناءشذا مرعي زوكار57913100586

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال66.4420180رياضيات

آداب وعلوم إجازة1995-02-14الالذقية06090037755ميساءتماضر علي حسن58013100587

إنسانية

1224مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربية1226مدرسوزارة التربيةالال68.5420170لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال66.9120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-16درعا12100021264عمرةمرح محمود الخطبا58113100588
1324معلم صفوزارة التربيةالال65.1720190معلم صفتربيةإجازة1996-03-29ريف دمشق03030026425ندىهبه عثمان األطرش58213100589
آداب وعلوم إجازة1993-02-25حماه05160000569رحاب محمودعبير عطيه منيف58313100590

إنسانية

1226مدرسوزارة التربية1218مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال55.7520200لغة فرنسية

1333معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال67.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-05-16ريف دمشق03110014808هناءرغد محمد علي58413100591
وزارة االقتصاد الال58.1620135حقوقحقوقإجازة1987-12-17حمص04110008200سعادعرين احمد خنصر58513100592

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 92رئيس الشعبة القانونية

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

90

1331معلم صفوزارة التربيةالال61.3020190معلم صفتربيةإجازة1986-09-18ريف دمشق03020022849سميره خرمهحنان محمد غنيم نايفه58613100593
-العلومإجازة1993-07-22الالذقية06100058212ناديهعندليب محمد خضور58713100594

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1265مدرسوزارة التربية1271مدرسوزارة التربية1272مدرسوزارة التربيةالال70.1220160كيمياء بحته

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.0620170معلم صفتربيةإجازة1994-02-03القنيطرة14030039010نعيمهمايا محمد الخليفه58813100595
هيئة التخطيط 251معاون رئيس قسموزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةنعمال69.7320174مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-03-07ريف دمشق03230014755سحرايمن قبالن مظلوم58913100596

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

1333معلم صفوزارة التربيةالال61.2520190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01حماه05190003652رافيارهف محمد حسن59013100597
1324معلم صفوزارة التربيةالال63.6920210معلم صفتربيةإجازة1997-09-20حماه05170026672الهام سليمانديانا أنور ملحم59113100598
1334معلم صفوزارة التربيةالال71.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-07-27ريف دمشق03120041758صبحه المنفي الرميلهختام محمد الرميله59213100599
آداب وعلوم إجازة1993-09-13الالذقية06020049324صفاءحيان احمد العبدي59313100600

إنسانية

1209مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربية1212مدرسوزارة التربيةالال72.8720150لغة إنكليزية

هندسة إجازة1997-01-01ريف دمشق03140000674اسمهاننور صبحي صيفي59413100601

معلوماتية

وزارة التجارة الداخلية الال71.1720210نظم وشبكات

وحماية المستهلك

وزارة الزراعة 265رئيس شعبةوزارة الدفاع63مشرف شبكات

واإلصالح الزراعي

47مهندس مدرب

-العلومإجازة1996-05-06ريف دمشق03080085925تمام نسبكندا محمد حمود59513100602

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربيةالال68.6320210رياضيات

علم <-العلومإجازة1993-01-01ريف دمشق09080022448ايمانضحى جميل احمد59613100603

الحياة

1230مدرسوزارة التربيةالال85.7120210علم الحياة

-العلومإجازة1995-08-01ريف دمشق05070021467سحرهيا حسين عثمان59713100604

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1259مدرسوزارة التربية1257مدرسوزارة التربية1252مدرسوزارة التربيةالال67.5620200فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.2520210معلم صفتربيةإجازة1988-07-28ريف دمشق03150009538عائشةمرفت خالد فرهود59813100605
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-العلومإجازة1997-09-03الالذقية06230011690هال محمدريم محمد ابراهيم59913100606

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالنعم70.0020210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1988-04-20ريف دمشق03020001652هيفاءبشرى جمال دبين60013100607

إنسانية

1212مدرسوزارة التربيةالال63.0420120لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال66.1220180معلم صفتربيةإجازة1995-07-05القنيطرة14030021974حمدهرهف احمد الكعيد60113100608
-العلومإجازة1992-06-07ريف دمشق03360024942سوالفا صفيهكنده محمد راتب صفيه60213100609

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربية1242مدرسوزارة التربية1249مدرسوزارة التربيةالال69.3220200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1996-01-30القنيطرة14010050991مريم ضاهرخلود محمد العجلوني60313100610

إنسانية

1205مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال63.6320200لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال68.7020200معلم صفتربيةإجازة1998-08-21ريف دمشق03150050022زينب بكردياال كمال كنعان60413100611
آداب وعلوم إجازة1994-11-04ريف دمشق14020043098خديجهوالء معن العجلوني60513100612

إنسانية

1205مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال63.2420200لغة إنكليزية

216معاون رئس شعبةوزارة المالية251معاون رئيس قسموزارة الماليةالال71.9320120مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-11-20ريف دمشق03200016883هيام المصريروز ابراهيم أبوجراب60613100613

آداب وعلوم إجازة1987-10-12طرطوس10260039156نولسوسن محمد عبود60713100614

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال58.3720120لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1982-12-08درعا12020023181ماجدة الكرديميرنا ابراهيم السعود60813100615

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1217مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربيةالال58.4920210لغة فرنسية

-العلومإجازة1996-03-21ريف دمشق03250062211ميسونفاطمه محمد خير العبار60913100616

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال70.6820200رياضيات

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.5420210معلم صفتربيةإجازة2000-01-20ريف دمشق03150001046ميإسراء عمار طالب61013100617
1328معلم صفوزارة التربيةالال71.0620210معلم صفتربيةإجازة1999-09-06ريف دمشق03140045287فاطمههبه اسامه حمره61113100618
علم <-العلومإجازة1997-05-01ريف دمشق03120000367فاطمه شيخ سليمانمنى خالد الخطيب61213100619

الحياة

1238مدرسوزارة التربيةالال70.6620210علم الحياة

1328معلم صفوزارة التربيةالال70.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-25ريف دمشق03160025682نديمههديل أمين عليان61313100620
وزارة االدارة 234دارسوزارة الماليةالال73.5420200محاسبةاقتصادإجازة1996-06-07ريف دمشق03010122784بشيرهاماني حسن الغزاوي61413100621

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

رئيس )شعبة 

(شؤون مالية

وزارة االدارة المحلية 3

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

بدائرة الواردات

1

آداب وعلوم إجازة1987-02-19ريف دمشق03010090379سارهثريا محمد عبود61513100622

إنسانية

وزارة الزراعة 1213مدرسوزارة التربيةالال62.5620200لغة إنكليزية

واإلصالح 

الزراعي

1014مدرس

آداب وعلوم إجازة1980-02-15ريف دمشق03040018588هديه بكرمريم ابراهيم غزال61613100623

إنسانية

وزارة الزراعة الال56.4520200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

219مرشد نفسيوزارة الصحةالال68.5820210إرشاد نفسيتربيةإجازة1998-11-11حمص04190016846عائدهشاديه يحيى زين الدين العتر61713100624
1325معلم صفوزارة التربيةالال63.8020180معلم صفتربيةإجازة1978-11-27دير الزور09120090904شعاعصفاء محمد الكردوش61813100625
وزارة االقتصاد الال70.4020210محاسبةاقتصادإجازة1996-09-11ريف دمشق03060004538رابعه ناصر فرحوسام سليمان الحجار61913100626

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

معاون رئيس وزارة المالية93

شعبة

وزارة الشؤون 217

االجتماعية والعمل

55معاون رئيس شعبة

1329معلم صفوزارة التربيةالال61.8420210معلم صفتربيةإجازة1997-04-09القنيطرة14030007253انعام العزامروان صالح العزام62013100627
آداب وعلوم إجازة1996-08-20ريف دمشق03280017136فطومفاطمه عبد هللا حيدر62113100628

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةنعمال63.0820200علم اجتماع

1329معلم صفوزارة التربيةالال62.8120200معلم صفتربيةإجازة1997-07-05القنيطرة14010087121هاجر العيسىساجده يحيى محمد62213100629
266رئيس شعبةوزارة الدفاع249رئيس شعبةوزارة الدفاع244رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.3320120حقوقحقوقإجازة1987-09-26حمص10220004001نزههمنال عبد الكريم خليل62313100630
آداب وعلوم إجازة1995-01-02درعا12160119703زينب الحمدانهيفاء بسام الحمدان62413100631

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال59.3620200لغة فرنسية

1329معلم صفوزارة التربيةالال61.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-04القنيطرة14030044315انعاماسراء شتيوي العيسى62513100632
-العلومإجازة1996-01-01دير الزور09010061472كرامه المرزوكوجيهه عال الخاروف62613100633

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال85.4820170رياضيات

وزارة االدارة المحلية الال59.0020200حقوقحقوقإجازة1993-11-15الالذقية06170011055حياهمريانا محمد شعبان62713100634

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

488معاون رئيس كتابوزارة العدل225دارسوزارة المالية8

آداب وعلوم إجازة1990-12-28ريف دمشق03260009189لطفيهسماح حسين الحاج علي62813100635

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال59.3920200لغة فرنسية

1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.8220210معلم صفتربيةإجازة1997-05-01ريف دمشق03110042956رجاءاصاله داوود كحل62913100636
1326معبم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال65.4920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01درعا12130040386جيداءساجده احمد العمار63013100637
-العلومإجازة1993-07-13ريف دمشق03190032906هيامساره خضر السحلي63113100638

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1270مدرسوزارة التربيةالال73.7220210كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1993-02-23ريف دمشق03010176718فاديه ضاهرنور زياد ضاهر63213100639

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال55.8520200لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1983-02-09ريف دمشق03010017369عائشهنور محمد شيخ القصير63313100640

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال63.3920200لغة إنكليزية

وزارة االقتصاد 241رئيس مكتبوزارة الدفاعالال58.04201512حقوقحقوقإجازة1985-01-01إدلب07040063503هيامدريد احمد غضبان63413100641

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 86مساعد إداري أول

والتجارة الخارجية

92رئيس الشعبة القانونية

1335معلم صفوزارة التربيةنعمال63.2520200معلم صفتربيةإجازة1997-01-30ريف دمشق03280019061نايفةمؤمنة ناصر مواس63513100642
وزارة الزراعة الال72.3120190شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1994-03-14إدلب07040052162مريمسالي تيسير األحمد63613100643

واإلصالح الزراعي

48مهندس مدرب

وزارة االقتصاد 217معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.6120170محاسبةاقتصادإجازة1991-10-01حماه05170047081مجدولينلينا انور فتاله63713100644

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

هيئة التخطيط 93

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

249معاون رئيس قسموزارة المالية250معاون رئيس قسموزارة المالية215معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.0820170مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03150026725فوزيهشذى شحاده جباره63813100645

1332معلم صفوزارة التربية1331معلم صفوزارة التربيةالال68.4520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25ريف دمشق03020034369منيرهكوثر عامر الناصر63913100646
وزارة الزراعة 219مرشد نفسيوزارة الصحةالال73.0420130إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-01-01ريف دمشق03040007830فاطمه عيسىاماني محمود كمونه64013100647

واإلصالح 

الزراعي

1018مرشد تربوي

1327معلم صفوزارة التربيةالال62.2920170معلم صفتربيةإجازة1989-01-12ريف دمشق14010027433فاطمةوالء سمير التمر64113100648
238رئيس مكتبوزارة الدفاع237رئيس مكتبوزارة الدفاع233رئيس مكتبوزارة الدفاعالال78.3020140إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-02-20ريف دمشق03120037559زينباسراء جمال يحيى64213100649
1332معلم صفوزارة التربيةالال60.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-24حماه05020108909فاطمهرغد نصر علي64313100650
1328معلم صفوزارة التربيةالال64.1020200معلم صفتربيةإجازة1990-05-01حمص04120099094نهادسمر احمد محمد64413100651
آداب وعلوم إجازة1985-01-20الالذقية06090016558منيفهرشا محمود درويش64513100652

إنسانية

1205مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال55.1820210لغة إنكليزية

وزارة الزراعة 217معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.0920100محاسبةاقتصادإجازة1986-08-08دير الزور09010124547سهام علونيغاليه محمد أمين العوض64613100653

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة التجارة 53

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

النقل واالستثمار

62

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.9920180معلم صفتربيةإجازة1996-10-06ريف دمشق90010230851مريم حمدرحاب احمد حسن64713100654
1331معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال60.1020210معلم صفتربيةإجازة1996-08-19القنيطرة14060018733ناريمان عبد الهادينور فيصل العوض64813100655
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

1332معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال61.3220200معلم صفتربيةإجازة1992-01-06الالذقية06100012665فلايرميرال مفيد ديب64913100656
1331معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال61.3920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-23القنيطرة14060016482عيده ملكاشمريم علي الخلف65013100657
1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال60.8920200معلم صفتربيةإجازة1996-02-20ريف دمشق03140042504كوثرروان محمد طبيش65113100658
1326معبم صفوزارة التربيةالال61.8820170معلم صفتربيةإجازة1993-06-10ريف دمشق03080022533عائده طالبمجد جميل طالب65213100659
1328معلم صفوزارة التربيةالال64.6920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05ريف دمشق03140041131هندمروى نزار نصر65313100660
1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال60.9020200معلم صفتربيةإجازة1993-05-30ريف دمشق03140034249قادريهعفراء احمد درباس65413100661
1324معلم صفوزارة التربيةالال61.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق90010235694منى برغوثنور الهدى عثمان صالح65513100662
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال62.1120210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07010028090يسرىرهام محمود اغرير65613100663
1334معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال69.9320210معلم صفتربيةإجازة1999-07-02ريف دمشق03260014586ثناءعفراء ماهر سعيد65713100664
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال77.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-10-15ريف دمشق03040014984خيرية جمعهرغد حسين جمعه65813100665
آداب وعلوم إجازة1995-10-15طرطوس10090000806عبيرهديل هيثم المهندس65913100666

إنسانية

1226مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربيةالال63.9020170لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1993-01-11حمص04110001025سهامجيانا ميخائيل طلي66013100667

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربيةالال60.6820170لغة فرنسية

1326معبم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال71.7720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04180064166نعيمه يوسفلبنى عبد الرحمن يوسف66113100668
1326معبم صفوزارة التربيةالال65.9420200معلم صفتربيةإجازة1988-10-11الالذقية06150022300ليلىوفاء سمير سعد66213100669
معاون رئيس وزارة المالية226دارسوزارة الماليةالال69.8720190محاسبةاقتصادإجازة1995-09-18ريف دمشق03180003717زينه حمودغدير فبصل ناصيف66313100670

شعبة

229دارسوزارة المالية215

1334معلم صفوزارة التربيةالال64.0320200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03ريف دمشق03110041061مفيد مسعودرهف شامل صقر66413100671
1334معلم صفوزارة التربيةالال76.9720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه05010219064فاطمهروان عبد هللا الحمود66513100672
آداب وعلوم إجازة1989-08-01الالذقية10100035561سهيلةثناء مالك علي66613100673

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال58.8620210لغة فرنسية

1332معلم صفوزارة التربيةالال67.7120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-10القنيطرة14030034362علياحال فايز المحمد66713100674
1331معلم صفوزارة التربيةالال64.3320210معلم صفتربيةإجازة1991-05-06الالذقية06100043966حلفازينب ايمن احمد66813100675
1334معلم صفوزارة التربيةالال64.5120200معلم صفتربيةإجازة1998-09-20ريف دمشق03120020378ابتسامفاطمه الزهراء علي حماده66913100676
آداب وعلوم إجازة1981-05-21ريف دمشق03100008233شهيرهروند أحمد قاسم67013100677

إنسانية

1218مدرسوزارة التربيةالال56.9220210لغة فرنسية

وزارة االدارة المحلية الال66.5820040محاسبةاقتصادإجازة1981-10-25ريف دمشق90010021488سهام شبيبنورس غسان بامية67113100678

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

بدائرة الواردات

وزارة االدارة 1

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

رئيس )شعبة 

(شؤون مالية

3

1328معلم صفوزارة التربيةالال67.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-12-10ريف دمشق03160003778حاكمه كوزلينوار نواف غنام67213100679
216معاون رئس شعبةوزارة المالية242دارسوزارة الماليةالال60.2520117محاسبةاقتصادإجازة1985-09-01ريف دمشق03220004041فاطمهحسين بدر الدين عساف67313100680
1324معلم صفوزارة التربيةالال59.2820210معلم صفتربيةإجازة1993-09-04دير الزور09010079708زبيده حاج نعيمهدعاء جمال محمد ماجد67413100681
1324معلم صفوزارة التربيةالال64.0120190معلم صفتربيةإجازة1996-02-20القنيطرة14010076459ذيبههبه محمود الحسن67513100682
وزارة الزراعة الال68.9720200حقوقحقوقإجازة1989-12-03ريف دمشق03010142683سهامبنان سعيد الحالق67613100683

واإلصالح الزراعي

وزارة االقتصاد 52معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

252رئيس شعبةوزارة الدفاع90

آداب وعلوم إجازة1985-10-06حماه05180017379مطيعهريم سالمه سالمه67713100684

إنسانية

1207مدرسوزارة التربية1213مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربيةالال60.3020200لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربيةالال62.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-03-13حمص04220001551وفاء الحمودنغم هائل العساف67813100685
آداب وعلوم إجازة1991-02-27حمص04170044791سميهسلوى مصعب الشيخ علي67913100686

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربية1220مدرسوزارة التربيةالال60.0220200لغة فرنسية

-العلومإجازة1996-05-19الالذقية06100059592مهى علياننور احمد بركات68013100687

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال68.8720200رياضيات

وزارة االدارة المحلية الال66.0920210حقوقحقوقإجازة1994-01-12ريف دمشق03280075733صبحيهريم عبد الباري الدرويش68113100688

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

247معاون رئيس شعبةوزارة المالية224دارسوزارة المالية8

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.0720200معلم صفتربيةإجازة1990-08-11ريف دمشق03140027608عائشه قربيصهقمر عدنان خليفه68213100689
1324معلم صفوزارة التربيةالال68.0020200معلم صفتربيةإجازة1994-08-03إدلب07030033321نهاد الشيخوئام محمد كمال عيد68313100690
1333معلم صفوزارة التربيةالال58.5020200معلم صفتربيةإجازة1995-07-04القنيطرة14010054206فاطمهزينب خليل الخليل68413100691
-العلومإجازة1987-09-10ريف دمشق03030035407زينبفاطمه محمود بركات محفوض68513100692

رياضيات<

1247مدرسوزارة التربية1242مدرسوزارة التربية1248مدرسوزارة التربيةالال68.8520170رياضيات

آداب وعلوم إجازة1993-07-08ريف دمشق03190060519ايمانوعد خالد الغزي68613100693

إنسانية

1211مدرسوزارة التربيةالال57.0520200لغة إنكليزية

-العلومإجازة1985-06-16طرطوس05190033777حوريه ايوبنجالء محمد معروف68713100694

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1269مدرسوزارة التربية1273مدرسوزارة التربية1274مدرسوزارة التربيةالال60.1920120كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1992-06-30ريف دمشق03230004272نوخا عبد النبيايمان حمزه عبد النبي68813100695

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال56.9220210لغة فرنسية

-العلومإجازة1987-07-09ريف دمشق03010160350عائشةرحاب حسن الجوساني68913100696

رياضيات<

1247مدرسوزارة التربية1248مدرسوزارة التربية1242مدرسوزارة التربيةالال68.7520110رياضيات

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال67.1520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-10درعا12020015413نوالنور الهدى اسماعيل الفرا69013100697
1328معلم صفوزارة التربيةالال71.3220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03160016184زهرهبشرى عطا الشيخ69113100698
1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةنعمال69.9820111معلم صفتربيةإجازة1989-11-18حماه05050159368زينبباسل حسن كاظم69213100699
آداب وعلوم إجازة1991-04-23القنيطرة14060035698فاطمهاسراء سليمان الزراق69313100700

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال57.8120180لغة فرنسية

هندسة إجازة1995-09-08ريف دمشق03250098803فاطمه الخطيبراما مصطفى حيدر69413100701

معلوماتية

وزارة التجارة الداخلية الال72.6620210نظم وشبكات

وحماية المستهلك

248رئيس شعبةوزارة الدفاع63مشرف شبكات

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.3520200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03150050810حليمهنسيبه منير كريزان69513100702
-العلومإجازة1993-01-01حمص04170058691فاطمة المنصورصفاء قاسم فرزات69613100703

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال69.8620210رياضيات

وزارة الزراعة الال65.0020180حقوقحقوقإجازة1995-01-01دير الزور09010103974خلودهدى صالح جميده69713100704

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 49معاون رئيس شعبة

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

222معاون رئيس شعبةوزارة المالية8

1324معلم صفوزارة التربيةالال59.9420190معلم صفتربيةإجازة1994-01-05القنيطرة14040081219آمنههيا غسان الصالح69813100705
آداب وعلوم إجازة1989-01-10دير الزور09120129611امينههبه محمد الخلف69913100706

إنسانية

1221مدرسوزارة التربية1216مدرسوزارة التربيةالال60.7120150لغة فرنسية

هندسة إجازة1992-01-01ريف دمشق03150006409وسام الفياضعبد الكريم محمد بشار الدعاس70013100707

ميكانيكية 

-وكهربائية

هندسة <

اتصاالت

75مهندس صيانةوزارة الكهرباءالال60.4020200هندسة اتصاالت

اإلدارة اقتصادإجازة1994-03-08ريف دمشق03100009909يسرىأسماء منيف سليمان خالد70113100708

والمحاسبة في 

المشروعات 

صغيرة

هيئة التخطيط والتعاون الال70.3220210

الدولي

238دارسوزارة المالية15معاون رئيس شعبة
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة الال61.0520200شريعةشريعةإجازة1991-08-01ريف دمشق03120030327هيفاءاروى يوسف القادري70213100709

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

1334معلم صفوزارة التربيةالال69.3220200معلم صفتربيةإجازة1986-01-01دير الزور09120093576ناديافرح وليد الرشيد70313100710
1324معلم صفوزارة التربيةالال62.0220200معلم صفتربيةإجازة1994-12-10ريف دمشق03210023666خانم علياعائشه مصطفى عليا70413100711
1333معلم صفوزارة التربيةالال61.6120210معلم صفتربيةإجازة1996-05-30ريف دمشق03210023667خانم عليااعتصام مصطفى عليا70513100712
آداب وعلوم إجازة1988-07-18ريف دمشق90010083986ودادمنى ماجد نهار70613100713

إنسانية

وزارة الزراعة الال59.0120130لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

1329معلم صفوزارة التربيةالال65.1420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-06ريف دمشق03300086395سوزانابتهال عبد الرؤوف الخضراوي70713100714
1329معلم صفوزارة التربيةالال62.1620200معلم صفتربيةإجازة1988-06-28ريف دمشق90010015708امنةحنان محمد محمد70813100715
1330معلم صفوزارة التربيةالال68.2020190معلم صفتربيةإجازة1995-03-26ريف دمشق03190035128جميلهأحالم محمود زكريا70913100716
251معاون رئيس قسموزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال72.1620200مصارف وتأميناقتصادإجازة1998-01-01ريف دمشق03200010977عبيدهتهاني مروان الدالتي71013100717

1333معلم صفوزارة التربيةالال71.2520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-27ريف دمشق03210001572ندى يوسفلينا ايمن رحمه71113100718
1333معلم صفوزارة التربيةالال72.7720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02حماه05150046035تماممنال منصور فرج71213100719
1327معلم صفوزارة التربيةالال60.3520190معلم صفتربيةإجازة1991-06-01ريف دمشق03230010517توفيقةناريمان فواز نخله71313100720
1327معلم صفوزارة التربيةالال61.1520200معلم صفتربيةإجازة1993-10-05ريف دمشق03220016475نجاحسندس أحمد عبد هللا71413100721
آداب وعلوم إجازة1995-10-01حماه05020055781وضحهخديجه حسين الزاد71513100722

إنسانية

1221مدرسوزارة التربيةالال63.5920170لغة فرنسية

1325معلم صفوزارة التربيةالال66.3520200معلم صفتربيةإجازة1997-08-01حلب02320191332امينهوالده حميدي الحاج حمود71613100723
علم <-العلومإجازة1999-03-07ريف دمشق03180003701غادهرانيا محمد ناصيف71713100724

الحياة

1229مدرسوزارة التربية1235مدرسوزارة التربيةالال69.3420210علم الحياة

1334معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربيةالال63.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-02-21حماه05150086865تلجهلجين جحجاح حماد71813100725
وزارة االدارة المحلية الال55.5520110حقوقحقوقإجازة1972-02-23ريف دمشق03140023128عائشهلينا احمد رسالن71913100726

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة العدل8

كتاب

235دارسوزارة المالية488

1328معلم صفوزارة التربيةالال63.9220190معلم صفتربيةإجازة1989-01-28ريف دمشق03160022993زينبايمان ايمن شريده72013100727
1328معلم صفوزارة التربيةالال60.1120200معلم صفتربيةإجازة1992-10-01ريف دمشق03160015606خالدهاناس محمد القجه72113100728
آداب وعلوم إجازة1991-08-03ريف دمشق03120035044ودادلبنى محمود عكو72213100729

إنسانية

1226مدرسوزارة التربيةالال65.2820210لغة فرنسية

-العلومإجازة1986-02-06ريف دمشق02310010329فتحيه ضامنبديعه حميد محمود72313100730

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال66.7020150رياضيات

-العلومإجازة1995-07-14ريف دمشق03220014850عائشةرنا حسن فارس72413100731

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربيةالال79.5020190رياضيات

آداب وعلوم إجازة1989-07-17حمص04120038520رابيهربى حسين حسحوس72513100732

إنسانية

1226مدرسوزارة التربيةالال55.9620180لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1989-01-07إدلب07100061381مريموائل أحمد حمود72613100733

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال63.23201010لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال68.0720200معلم صفتربيةإجازة1997-10-06ريف دمشق03150023338هدىهبه عالء الدكاك72713100734
-العلومإجازة1996-07-01القنيطرة14030023219شاديةميساء حسن العلي72813100735

رياضيات<

1245مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال74.4720180رياضيات

1324معلم صفوزارة التربية1327معلم صفوزارة التربيةالال65.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-01ريف دمشق03230000757مريمرنده ابراهيم صوان72913100736
وزارة االدارة المحلية الال64.21201110حقوقحقوقإجازة1988-01-12ريف دمشق03280026057فطومعبد المجيد عبد الرحيم حيدر73013100737

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة العدل8

كتاب

492معاون رئيس كتابوزارة العدل488

1324معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال63.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-10-24حماه05090017283منالمايا زياد ابو ثمره73113100738
1335معلم صفوزارة التربيةالال75.9920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-05ريف دمشق03280058746ماجدهعائشه خالد عبيد73213100739
وزارة الشؤون الال61.9220150حقوقحقوقإجازة1987-09-03ريف دمشق03090016931نعيمه عيسىديما قاسم صديقه73313100740

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 121معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

233دارسوزارة المالية90

-العلومإجازة1995-02-08طرطوس10160139977نهلهملك علي داود73413100741

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربيةالال75.4820180رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال64.5820180معلم صفتربيةإجازة1995-11-01السويداء13030016058عنايهرويده فهد ابوترابي73513100742
-العلومإجازة1999-01-01ريف دمشق03180076639مديحهوالء محمد جراح73613100743

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال70.5220210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1985-04-11ريف دمشق03140042048آمنهعبير محفوظ ابو عيشه73713100744

إنسانية

1220مدرسوزارة التربيةالال58.5120140لغة فرنسية

239دارسوزارة المالية237دارسوزارة المالية235دارسوزارة الماليةالال64.9520160حقوقحقوقإجازة1986-09-15حلب02210042191مريممازن احمد ابراهيم73813100745
-العلومإجازة1995-01-15دير الزور09010250313مريمماجده احمد الخلف73913100746

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1252مدرسوزارة التربيةالال75.8120200فيزياء

آداب وعلوم إجازة1990-01-01حمص04120106104نجيحهأمل أحمد مرعي74013100747

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال58.1220120لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالنعم64.4820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-28الالذقية06090077645فاتنشذا سهيل العلوني74113100748
آداب وعلوم إجازة1977-01-06ريف دمشق03340018053صبحيههنادي امير الحافي74213100749

إنسانية

1212مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربيةالال57.5520100لغة إنكليزية

معاون رئيس وزارة المالية249معاون رئيس قسموزارة الماليةالال70.8920180مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-08-01ريف دمشق03280077605الهامديمه وسيم قسيس74313100750

شعبة

250معاون رئيس قسموزارة المالية215

علم <-العلومإجازة1997-01-01دير الزور09120004681هناءرهف احمد الخلوف74413100751

الحياة

1228مدرسوزارة التربيةالال75.8420210علم الحياة

علم <-العلومإجازة1996-01-10دير الزور09080036736غصوننورا عبدالجبار اليعقوب74513100752

الحياة

1237مدرسوزارة التربيةالال83.4720210علم الحياة

1329معلم صفوزارة التربيةالال68.5820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10ريف دمشق03300030148فاطمةحنان فهمي نورالدين74613100753
وزارة االدارة المحلية الال58.2020095حقوقحقوقإجازة1982-06-15ريف دمشق03090018572منيرهخليل دياب راجح74713100754

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

225دارسوزارة المالية239دارسوزارة المالية8

1334معلم صفوزارة التربيةالال63.4020210معلم صفتربيةإجازة1985-01-01حلب02120308257صفيهفاطمه عبد هللا الحاج موسى74813100755
252رئيس شعبةوزارة الدفاع257رئيس شعبةوزارة الدفاع244رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.0220100حقوقحقوقإجازة1977-02-10حماه05110023690ثمينهشموس احمد شيخ صالح دنيا74913100756
وزارة الزراعة الال68.2420143شريعةشريعةإجازة1985-12-10دير الزور09020026993حوريةحمزه خلف الحسن75013100757

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

1327معلم صفوزارة التربيةالال71.4520210معلم صفتربيةإجازة2000-02-01ريف دمشق03230016415خديجهايمان أيوب صالح75113100758
1328معلم صفوزارة التربيةالال63.4120210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01ريف دمشق03170014659فاطمهمريم محمد بكر75213100759
1335معلم صفوزارة التربيةالال68.8320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20ريف دمشق03280023673فاطمهفرح عبدالحليم فياض75313100760
وزارة االدارة المحلية الال64.2920190حقوقحقوقإجازة1993-02-11ريف دمشق03140025906فدوهروال مصطفى منصور75413100761

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

213دارسوزارة المالية210دارسوزارة المالية8

آداب وعلوم إجازة1989-11-07القنيطرة14030037732فاطمهريم محمد حسن75513100762

إنسانية

وزارة الزراعة الال60.1620200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1992-01-01القنيطرة14030037734فاطمهرقيه محمد حسن75613100763

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال57.0220190لغة فرنسية
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وزارة االدارة المحلية الال62.3720190حقوقحقوقإجازة1995-03-11ريف دمشق03140025908فدوهفاطمه مصطفى منصور75713100764

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

213دارسوزارة المالية210دارسوزارة المالية8

علم <-العلومإجازة1997-09-18ريف دمشق03140013298فايزهفاطمه مجد ناصر الدين75813100765

الحياة

1232مدرسوزارة التربيةالال69.5820200علم الحياة

وزارة الزراعة 237دارسوزارة المالية246معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال55.8820090حقوقحقوقإجازة1981-01-11ريف دمشق03250011123سناءرانيه حسن بيرقدار75913100766

واإلصالح الزراعي

49معاون رئيس شعبة

1328معلم صفوزارة التربيةالال75.3820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-28ريف دمشق03140013049فايزهمريم مجد ناصر الدين76013100767
آداب وعلوم إجازة1981-01-10طرطوس10090024886نجودعفراء ياسين ياسين76113100768

إنسانية

وزارة الزراعة الال57.8420110لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1990-12-20ريف دمشق03120008467سميرهورده ياسين ضاهر76213100769

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال79.5920200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1994-08-27إدلب07220071651حبابةمريم محمد رحمون76313100771

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال62.6820170لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال70.7120210معلم صفتربيةإجازة1999-05-06القنيطرة14050059943كوثرهيا حسين النهار76413100772
علم <-العلومإجازة1996-03-31القنيطرة14060020609حمدهصفا شمسي العمر76513100773

أحياء

علم األحياء 

الدقيقة

1236مدرسوزارة التربيةالال66.1620210

251معاون رئيس قسموزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال71.4420160مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-12-19ريف دمشق03230015569فاطمهمحمد أحمد جديد76613100774

-العلومإجازة1987-04-24ريف دمشق03010029515اسعافسعاد خالد انيس76713100775

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1260مدرسوزارة التربيةالال68.8620140فيزياء

علم <-العلومإجازة1986-01-03ريف دمشق03200020284فاطمهاماني صالح الكلتي76813100776

أحياء

علم األحياء 

الدقيقة

1231مدرسوزارة التربيةالال73.2420070

آداب وعلوم إجازة1989-02-01حماه05110025950نصرهغفران عبد الحميد حسن76913100777

إنسانية

1212مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربية1206مدرسوزارة التربيةالال58.0020150لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1991-10-29ريف دمشق03010112054انعامبسمه عمر نيروز77013100778

إنسانية

1224مدرسوزارة التربيةالال55.9120200لغة فرنسية

1334معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال62.4920210معلم صفتربيةإجازة1995-05-01طرطوس10160036196ليلىمرام حسام عباس77113100779
1329معلم صفوزارة التربيةالال62.2620200معلم صفتربيةإجازة1995-06-05درعا12180021220فلحهمريم حمدان الطعمه77213100780
وزارة الزراعة الال60.7120150شريعةشريعةإجازة1991-03-08حمص04110010306كوكب الغزيسعيد محمد الغزي77313100781

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

1328معلم صفوزارة التربيةالال61.7920210معلم صفتربيةإجازة1996-07-16حمص04050033415غادهرانيه مجد العلي77413100782
آداب وعلوم إجازة1997-07-27ريف دمشق03280066498ثناء عبد العزيزبراءه خالد السيد77513100783

إنسانية

1222مدرسوزارة التربيةالال58.8020200لغة فرنسية

وزارة االقتصاد الال66.82201810محاسبةاقتصادإجازة1988-06-25السويداء13130013443ادال ابو غاويمهند نسيب حديفه77613100784

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

وزارة االقتصاد 93

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

وزارة التجارة 91

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس شعبة 

النقل واالستثمار

62

1330معلم صفوزارة التربيةالال64.7320210معلم صفتربيةإجازة1996-05-24ريف دمشق03190059219فتون شروفآالء محمد حالوه77713100785
1330معلم صفوزارة التربيةالال68.0220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10ريف دمشق03190059208فتونغيداء محمد حالوه77813100786
1334معلم صفوزارة التربيةالال60.8120200معلم صفتربيةإجازة1996-02-11ريف دمشق03110038793سعاد الحلبيهيلند سلمان صقر77913100787
1329معلم صفوزارة التربيةالال64.2020210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01ريف دمشق03050027014ونسههيام فواز السمير78013100788
آداب وعلوم إجازة1998-04-17ريف دمشق03280057047ندىهديه محمد فاعور78113100789

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال61.9020200لغة إنكليزية

240دارسوزارة الماليةالال72.4720150محاسبةاقتصادإجازة1989-07-01ريف دمشق03110069104شمهنوفه جاسم الذياب78213100790
219مرشد نفسيوزارة الصحةالال64.1420200إرشاد نفسيتربيةإجازة1991-07-05ريف دمشق03110050600مي منذرشذى زيان النبواني78313100791
هيئة التخطيط 225دارسوزارة المالية224دارسوزارة الماليةالال60.0120165حقوقحقوقإجازة1992-03-16الالذقية06200068289نجاةعبد هللا احمد زاهر78413100792

والتعاون الدولي

16رئيس شعبة

1329معلم صفوزارة التربيةالال64.0020200معلم صفتربيةإجازة1993-01-20ريف دمشق03120019701مريمميساء شحاده بنات78513100793
1327معلم صفوزارة التربية1333معلم صفوزارة التربيةالال70.5620200معلم صفتربيةإجازة1999-01-06حمص04010857542بثينهريم رضا المحسن78613100794
-العلومإجازة1995-01-01إدلب07040051724فاطمةآية علي طحان78713100795

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1264مدرسوزارة التربيةالال70.9520170كيمياء بحته

وزارة الزراعة الال63.7120130شريعةشريعةإجازة1990-01-01دير الزور09130124475حمدهسميه عبد المحمد78813100796

واإلصالح الزراعي

1012مدرس

-العلومإجازة1999-01-30حمص04120039100تغريدديانا كمال معروف78913100797

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال72.1420210رياضيات

1329معلم صفوزارة التربيةالال62.5420200معلم صفتربيةإجازة1993-10-15ريف دمشق03300052880فرهودهلينا هايل العوده79013100798
1332معلم صفوزارة التربيةالال69.4820200معلم صفتربيةإجازة1998-02-26ريف دمشق03040033781منىنهوند قاسم الغالي79113100799
1332معلم صفوزارة التربيةالال64.9120170معلم صفتربيةإجازة1994-03-08ريف دمشق03040021533رندهنوره خالد الديك79213100800
1327معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.0020180معلم صفتربيةإجازة1990-01-01ريف دمشق03120019895مريمهبه عدنان صليبي79313100801
وزارة االدارة المحلية الال60.0820132دراسات قانونيةحقوقإجازة1977-07-14طرطوس10010095538سهام يوسفهاني محمد ريا79413100802

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الزراعة 224دارسوزارة المالية8

واإلصالح الزراعي

49معاون رئيس شعبة

1332معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.5520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-08القنيطرة14010075855نجاحرقيه مصطفى نمر79513100803
هندسة إجازة1995-06-04ريف دمشق03200007348ريماحال محمد شباره79613100804

معلوماتية

1290مدرس مهندسوزارة التربيةالال71.0920200ذكاء صنعي

-العلومإجازة1993-01-01حماه05020101331مريمفاطمه عماد الدالي79713100805

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال71.0320180رياضيات

آداب وعلوم إجازة1989-03-08ريف دمشق03110037805مقبولة صقرلما عقل صقر79813100806

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال61.4020200لغة إنكليزية

وزارة االدارة المحلية الال59.2920140دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-10-01طرطوس10140012307نظيرهسمر يونس يوسف79913100807

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الزراعة 225دارسوزارة المالية8

واإلصالح الزراعي

49معاون رئيس شعبة

1327معلم صفوزارة التربيةالال69.5820160معلم صفتربيةإجازة1993-01-05ريف دمشق03200010851علياليالي عفيف البقاعي80013100808
1333معلم صفوزارة التربيةالنعم66.2220210معلم صفتربيةإجازة1999-08-12الالذقية06110001921حنان الراسألين علي عبد الحميد80113100809
1332معلم صفوزارة التربيةالال70.1420190معلم صفتربيةإجازة1994-01-06ريف دمشق03280053935ناهدآالء عدنان خطبا80213100810
1329معلم صفوزارة التربيةالال69.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-07-15القنيطرة14030107079اسمهانمريم محمد الذياب80313100811
247معاون رئيس شعبةوزارة المالية228دارسوزارة المالية227دارسوزارة الماليةالال62.1720133دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-20ريف دمشق03280037838منيرهمعاويه محمد زيتون80413100812
1332معلم صفوزارة التربيةالال64.7620200معلم صفتربيةإجازة1981-01-01ريف دمشق03040005238نوال خطابفاتن احمد خطاب80513100813
1327معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.5720210معلم صفتربيةإجازة1998-08-01حلب02190067500خولهفاطمه عبد الجواد حمدو اليونس80613100814
وزارة االدارة المحلية الال61.3120210حقوقحقوقإجازة1999-01-17ريف دمشق03050014148ثريا شاهينرقيه محمد العبد80713100815

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة 8

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

االكتتاب )شعبة

(والتخصيص

وزارة االقتصاد 12

والتجارة الخارجية

90رئيس الشعبة القانونية

1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال58.9320210معلم صفتربيةإجازة1996-03-11إدلب07100086149غادة عبد الحنانوالء نورس عبد الجليل80813100816
وزارة االدارة المحلية الال63.2920200حقوقحقوقإجازة1990-08-05ريف دمشق03150033192حياة الجديرنا علي بدر80913100817

والبيئة

معاون رئيس 

(شؤون العاملين)شعبة

وزارة األشغال العامة 234رئيس مكتبوزارة الدفاع9

واإلسكان

11مشرف تعاوني

22 من 16صفحة  12:47:49 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االقتصاد الال64.8520145حقوقحقوقإجازة1988-07-12ريف دمشق03230000867حامدةعبد الملك احمد العالول81013100818

والتجارة الخارجية

معاون رئيس وزارة المالية90رئيس الشعبة القانونية

شعبة

212دارسوزارة المالية221

1332معلم صفوزارة التربيةالال79.2420190معلم صفتربيةإجازة1995-06-27السويداء03010131237ابتسامريم فهد المولى81113100819
آداب وعلوم إجازة1993-01-06إدلب07040051964وفاءفاطمة عدنان العيد81213100820

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال63.9220200لغة إنكليزية

224محاسبوزارة الدفاع223محاسبوزارة الدفاع230دارسوزارة الماليةالال70.8320200محاسبةاقتصادإجازة1996-05-24ريف دمشق03140024857ماجدهنغم احمد غنيم81313100821
1328معلم صفوزارة التربيةالال65.7820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03160018441حوريه قشمرحليمه أحمد شحاده81413100822
آداب وعلوم إجازة1992-01-10ريف دمشق03210021690هدىصابرين اكرم اسعد81513100823

إنسانية

1225مدرسوزارة التربيةالال57.2120210لغة فرنسية

1329معلم صفوزارة التربيةالال64.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03300019882امل الشيخرهف عصام خريبه81613100824
علم <-العلومإجازة1988-01-31ريف دمشق03250007193مريمرنا محمد طقطق81713100825

الحياة

1238مدرسوزارة التربية1228مدرسوزارة التربيةالال65.5820200علم الحياة

آداب وعلوم إجازة1988-06-29ريف دمشق03280019388سهام الخطيبلميا حمود الجمل81813100826

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال56.8620180لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1986-03-01حمص04200023913فايزه محيميدامل علي المحيميد81913100827

إنسانية

1210مدرسوزارة التربيةالال58.1720130لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1992-09-10ريف دمشق03160027044كرمه بعلهامنه عبد الكريم بعله82013100828

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال59.8420170لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1993-01-01ريف دمشق03160015629مي الشيخحنان زهر الدين الشيخ82113100829

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال68.1720150لغة إنكليزية

-العلومإجازة1997-06-25ريف دمشق03150010084مدينه عبد العالعال عبد النبي الموصلي82213100830

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال70.6120210رياضيات

علم <-العلومإجازة1995-09-24ريف دمشق03150007795اعتدالمروة محمد بسام عرابي82313100831

الحياة

1232مدرسوزارة التربيةالال65.8320210علم الحياة

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.1420200معلم صفتربيةإجازة1998-06-10ريف دمشق03160012273رانيا الخطيبمرح علي سعد الدين82413100832
1333معلم صفوزارة التربيةالال60.3720200معلم صفتربيةإجازة1994-01-24ريف دمشق03210016483صبحيه علياهال جمال غريبه82513100833
-العلومإجازة1986-03-20ريف دمشق03030028880حنانعال محمد الشيخ82613100834

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربية1242مدرسوزارة التربية1248مدرسوزارة التربيةالال62.0120120إحصاء رياضي

214معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.2320210مصارف وتأميناقتصادإجازة1997-10-06دمشق01040305874ناريمان النقطههند محمد القزاز82713100835

1333معلم صفوزارة التربيةالال65.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-07حمص04170058285نعمات طالسإناس قاسم طالس82813100836
-العلومإجازة1999-07-29ريف دمشق03180001096ديبهآالء أمين باكير82913100837

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال74.7420210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1997-10-06ريف دمشق03150023154نايفه عبدلليمرح محمود حبيش83013100838

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال61.7920210علم اجتماع

-العلومإجازة2000-01-15ريف دمشق03180106103هدىلمى اسماعيل ضاوي83113100839

رياضيات<

1246مدرسوزارة التربيةالال76.8720210رياضيات

1325معلم صفوزارة التربية1326معبم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال63.9220210معلم صفتربيةإجازة1998-09-24ريف دمشق03140003186نورى الحايكسمر خالد ميري83213100840
360مبسط اجراءاتوزارة الصناعة258رئيس شعبةوزارة الدفاع267رئيس شعبةوزارة الدفاعالال66.3320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-02-05ريف دمشق03250025619فلاير خوالنينهيده جمال العزب83313100841
وزارة الزراعة 241دارسوزارة الماليةالال64.0620200حقوقحقوقإجازة1995-01-01إدلب07240071566صافيةسمر محمد خليل83413100842

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االدارة المحلية 49

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

8

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال64.6920200معلم صفتربيةإجازة1996-08-15حلب02200036677رجاء موسى الحالقنور مصطفى حمدو العبد هللا83513100843
1327معلم صفوزارة التربيةالال64.0020170معلم صفتربيةإجازة1992-08-20ريف دمشق03230001089اميمهمنى ابراهيم زيادة83613100844
وزارة االقتصاد الال67.3120200حقوقحقوقإجازة1976-12-09ريف دمشق03140004619غندف قدورأمل منير عرابي83713100845

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 90رئيس الشعبة القانونية

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

231دارسوزارة المالية92

1327معلم صفوزارة التربيةالال62.6020210معلم صفتربيةإجازة1995-08-18ريف دمشق03200008958جمانهتغريد محمد عباس83813100846
1334معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربيةالال67.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-06-13ريف دمشق03110035198نعمتروزوين حسن صقر83913100847
علم <-العلومإجازة1993-09-18ريف دمشق03280075812حسنهمرام احمد العبيد84013100848

الحياة

1239مدرسوزارة التربيةالال67.0720200علم الحياة

1335معلم صفوزارة التربيةالال70.8120200معلم صفتربيةإجازة1996-04-08ريف دمشق03280059563هيفاءليلى ربيع المغربي84113100849
1324معلم صفوزارة التربيةالال68.6520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01ريف دمشق90010223248اميرةنوار سمير اسماعيل84213100850
وزارة الزراعة الال63.7320080مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-01-20القنيطرة14020060879فاطمة عبد الحليمغيداء محمد حجازي84313100851

واإلصالح الزراعي

248معاون رئيس قسموزارة المالية50معاون رئيس شعبة

آداب وعلوم إجازة1991-08-18الالذقية06100027410ميساءرهام عدنان معال84413100852

إنسانية

1225مدرسوزارة التربية1221مدرسوزارة التربية1223مدرسوزارة التربيةالال61.3420160لغة فرنسية

1335معلم صفوزارة التربيةالال66.5520170معلم صفتربيةإجازة1993-06-01ريف دمشق03280054488سعديهجمانا احمد ابوزيد84513100853
1326معبم صفوزارة التربيةالال65.1420160معلم صفتربيةإجازة1993-01-20ريف دمشق03080087356سحرعبير طارق بيازيد84613100854
-العلومإجازة1997-09-07ريف دمشق03040011381حوريه جمعهعفراء محمود جمعه84713100855

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال72.9020200فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال61.0020161معلم صفتربيةإجازة1993-02-18الحسكة08160087019زهرهاسماعيل يوسف الحميد84813100856
1328معلم صفوزارة التربيةالال67.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-08-27ريف دمشق03160013645كوثر نصيرتبارك عبدهللا وزه84913100857
-العلومإجازة1996-01-01ريف دمشق03200013417امتثالياسمين محمود ابوشاهين85013100858

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1267مدرسوزارة التربيةالال73.0220200كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1983-06-27ريف دمشق03280023468نعماتمنار مأمون عيناوي85113100859

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال53.4720180لغة إنكليزية

وزارة االقتصاد 242دارسوزارة الماليةالال65.4720209محاسبةاقتصادإجازة1989-03-01ريف دمشق03230009172خالديه العرمالك محمد دقدوق85213100860

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

وزارة االقتصاد 91

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

93

-العلومإجازة1999-01-03ريف دمشق03030037059ابتسامراما ياسر بكيره85313100861

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال80.8620200رياضيات

معاون رئيس وزارة المالية488معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.4920210حقوقحقوقإجازة1997-07-01ريف دمشق03230016235خانم بعلبكيراما علي مظلوم85413100862

شعبة

243دارسوزارة المالية221

1334معلم صفوزارة التربيةالال62.9120210معلم صفتربيةإجازة1994-03-23ريف دمشق03120042738فضهوالء محمد الرميله85513100863
1334معلم صفوزارة التربيةالال68.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-01ريف دمشق03120042875غندر الخضر الرميلهفاطمه هالل الملحان85613100864
1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال69.2820190معلم صفتربيةإجازة1991-10-18درعا12100036191فاطمهلينا عرسان الطرشان85713100865
1328معلم صفوزارة التربيةالال63.7520200معلم صفتربيةإجازة1998-09-15ريف دمشق03160017798فاطمه الشيخسالم احمد الشيخ85813100866
آداب وعلوم إجازة1982-09-23ريف دمشق03280041478امنه طهوسام حسن يونس85913100867

إنسانية

وزارة الزراعة الال57.2220090لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

وزارة االدارة المحلية الال61.3920130حقوقحقوقإجازة1988-07-02حمص04120005641فاطمهختام سعيد غريب86013100868

والبيئة

معاون رئيس 

(شؤون العاملين)شعبة

وزارة االدارة 9

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

(االمالك)شعبة

وزارة االدارة المحلية 13

والبيئة

معاون رئيس 

االكتتاب )شعبة

(والتخصيص

12
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

آداب وعلوم إجازة1989-05-25ريف دمشق03010006741نهاد أمينسمر محمد دعاس86113100869

إنسانية

1213مدرسوزارة التربيةالال60.4020200لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال67.0020210معلم صفتربيةإجازة1997-02-28السويداء13010072719سوسنروان منير علبه86213100870
-العلومإجازة1997-07-08ريف دمشق03140068757فاطمهرنا محمد علي عريضه86313100871

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1268مدرسوزارة التربيةالال69.5220210كيمياء بحته

-العلومإجازة1988-06-20حماه05120004963صديقه الموعيامال محمد الموعي86413100872

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربية1245مدرسوزارة التربية1240مدرسوزارة التربيةالال74.4920110إحصاء رياضي

1332معلم صفوزارة التربيةالال64.7420210معلم صفتربيةإجازة1997-04-24ريف دمشق03040015657سوزان وهبهرنيم هيثم الكيالني86513100873
هيئة التخطيط 251معاون رئيس قسموزارة الماليةالال65.8520101مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-03-09ريف دمشق03230015008منى العرسامي علي العر86613100874

والتعاون الدولي

معاون رئيس 

شعبة

15

هيئة التخطيط 251معاون رئيس قسموزارة المالية216معاون رئس شعبةوزارة الماليةالال69.9120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-02-11ريف دمشق03210011885ظريفهرهام محمد زينب86713100875

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

242دارسوزارة الماليةالال75.2320171محاسبةاقتصادإجازة1994-01-15ريف دمشق03220000331اسيه جديداحمد هشام نموس نموس86813100876
1277مدرسوزارة التربيةالال75.3320170فنون جميلةفنون جميلةإجازة1994-08-05ريف دمشق03350009225رئيفهدعاء رائف كرباج86913100877
1334معلم صفوزارة التربيةالال65.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-10-15حلب02120057045نعيمهمجد حسن العبدهللا87013100878
1277مدرسوزارة التربيةالال70.6720160فنون جميلةفنون جميلةإجازة1987-07-04ريف دمشق03350001904هيامنسرين سلمان الزربا87113100879
-العلومإجازة1993-01-05حمص04010163377رجاء زينفاطمه علي الزين87213100880

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال67.2620200رياضيات

آداب وعلوم إجازة1988-09-07حماه07250022483صبحية العلي بكمصطفى زكريا الغين87313100881

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال61.8620144لغة إنكليزية

212دارسوزارة المالية231دارسوزارة الماليةالال60.8120200حقوقحقوقإجازة1988-04-07ريف دمشق03140018878ورده جيجانصفاء ابراهيم الزير87413100882
230دارسوزارة المالية238دارسوزارة المالية234دارسوزارة الماليةالال65.8420109محاسبةاقتصادإجازة1987-01-15ريف دمشق03090004651هدى الحفارمحمد احمد درويش87513100883
1324معلم صفوزارة التربيةالال66.8020190معلم صفتربيةإجازة1996-09-05إدلب07040038435دالل عتعترغد سمير القاسم87613100884
1324معلم صفوزارة التربيةالال62.4720210معلم صفتربيةإجازة1995-03-01ريف دمشق90010222874ليلىاية ابراهيم عثمان87713100885
238دارسوزارة المالية218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.8320210محاسبةاقتصادإجازة1997-07-30ريف دمشق03090032338احالم خراطهشريفه مسعد خراطه87813100886
وزارة الشؤون 232دارسوزارة الماليةالال69.1320190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03040030144زينبمريم محمد عباره87913100887

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

234دارسوزارة المالية120

1335معلم صفوزارة التربيةالال65.0220200معلم صفتربيةإجازة1989-01-17ريف دمشق03280050157ديبه  بديرفطوم صالح بدير88013100888
1328معلم صفوزارة التربيةالال63.4420200معلم صفتربيةإجازة1991-05-05ريف دمشق03160019817كريمة الشيخصباح عبدهللا علوش88113100889
-العلومإجازة1990-04-03ريف دمشق03150039434زريفهحفصه عبد هللا جعمور88213100890

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال71.4720210فيزياء

-العلومإجازة1992-01-10ريف دمشق03160030565كريمهامنه سعدون زرزر88313100891

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال71.0320210فيزياء

-العلومإجازة1998-11-27دير الزور09010352295هيفاءإسراء زهير الجديد88413100892

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1253مدرسوزارة التربيةالال69.4620190فيزياء

آداب وعلوم إجازة1986-01-20ريف دمشق03250062854عزيزةصفاء محمد قرقورا88513100893

إنسانية

وزارة الزراعة الال61.0720090لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1985-02-14إدلب07260005293فاطمةميساء مصطفى األعرج88613100894

إنسانية

1206مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربية1210مدرسوزارة التربيةالال54.7120180لغة إنكليزية

1334معلم صفوزارة التربيةالال69.7320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01القنيطرة14010081963خيريهنور الهدى حسن الخميس88713100895
1324معلم صفوزارة التربيةالال75.4620200معلم صفتربيةإجازة1991-09-20ريف دمشق03280063871عيدهسرايا صالح الرفاعي88813100896
1326معبم صفوزارة التربيةالال66.3220210معلم صفتربيةإجازة1997-07-01ريف دمشق03100008279خديجه ضميريهرهف محمد خير عبد السالم88913100898
1325معلم صفوزارة التربيةالال64.0720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-14القنيطرة14010099967فاطمه القدروبشرى ابراهيم القدرو89013100899
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال68.2220200معلم صفتربيةإجازة1998-06-15ريف دمشق90010249435فاطمةاريج ابراهيم عرسان89113100900
1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال63.4020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01القنيطرة14030011683اسماءريم منذر علي جعفر89213100901
1332معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربيةالال76.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-27إدلب07100013200موضيهبه محمد فشتوك89313100902
1329معلم صفوزارة التربيةالال74.3920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-13ريف دمشق03300018929فاطمهاسماء محمد العطا هللا89413100903
آداب وعلوم إجازة1987-01-01ريف دمشق03220012965نادرهنسرين علي اسعد89513100904

إنسانية

1224مدرسوزارة التربية1217مدرسوزارة التربية1225مدرسوزارة التربيةالال53.8020210لغة فرنسية

1333معلم صفوزارة التربيةالال74.2720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-07حلب02130097604فاطمهعال جمعه اليوسف89613100905
1335معلم صفوزارة التربيةالال69.4920110معلم صفتربيةإجازة1987-01-01ريف دمشق03280048768فاطمهناجي رضا الحاج علي89713100906
هيئة التخطيط والتعاون الال65.8620104مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-07-20ريف دمشق03150000916آمنهنوار محمد كاتبه89813100907

الدولي

217معاون رئيس شعبةوزارة المالية238دارسوزارة المالية15معاون رئيس شعبة

1332معلم صفوزارة التربيةالال62.1220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01إدلب07210125873عائشةهبة محمد شيحان89913100908
آداب وعلوم إجازة1999-09-03ريف دمشق03250103629هاالفلك عبدو فضل هللا90013100909

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال67.1120210لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1982-08-17حماه05150038936هدىلميس حبقوق جروج90113100910

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال54.7920090لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1994-11-28طرطوس10090063880سميا فاتهريم بسام زاهر90213100911

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال62.0020190لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال60.1820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-09إدلب07230022106غادةبتول محمد األحمد90313100912
-العلومإجازة1991-06-10ريف دمشق03210001822حياهآمنه حمزه منصور90413100913

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربيةالال68.8620210رياضيات

هيئة التخطيط والتعاون الال67.9520200مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-03-31طرطوس10270015903غادهميس غدير عباس90513100914

الدولي

15معاون رئيس شعبة

1335معلم صفوزارة التربيةالال66.6120200معلم صفتربيةإجازة1996-02-09ريف دمشق03280026024موفيقهروان نايف الدج90613100915
1334معلم صفوزارة التربيةالال63.9920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05030012100سامياصفاء يوسف الدندل90713100916
آداب وعلوم إجازة1991-04-28ريف دمشق90010161237فاطمةدعاء عمر الشهابي90813100917

إنسانية

1205مدرسوزارة التربيةالال59.0420200لغة إنكليزية

معاون رئيس وزارة العدل222معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال62.6020210حقوقحقوقإجازة1997-01-01ريف دمشق03110057231اميرهريم سلمان راشد90913100918

كتاب

وزارة االقتصاد 488

والتجارة الخارجية

92رئيس الشعبة القانونية

آداب وعلوم إجازة1973-05-05ريف دمشق03080025656مريمسمر أحمد زينيه91013100919

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال56.0019960لغة إنكليزية

وزارة االقتصاد 488معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.3120130حقوقحقوقإجازة1985-12-01طرطوس10250001653كاملهروال عليم ديب91113100920

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

231دارسوزارة المالية90
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األولى:ريف دمشق        الفئة:محافظة

-العلومإجازة1990-03-05ريف دمشق03160020096مريمنور عبد الكريم السيد احمد91213100921

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1256مدرسوزارة التربيةالال69.6820210فيزياء

1280مدرسوزارة التربيةالال67.8320200فنون جميلةفنون جميلةإجازة1988-11-20القنيطرة14030007390بسمهبشرى فيصل العزام91313100922
-العلومإجازة1991-11-13ريف دمشق03150006193آمنةفاطمة اسماعيل كنعان91413100923

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال69.6120200رياضيات

هيئة التخطيط 252رئيس شعبةوزارة الدفاع234رئيس مكتبوزارة الدفاعالال66.1020150حقوقحقوقإجازة1992-01-15ريف دمشق03140026695مريمزينب جمال قربيصه91513100924

والتعاون الدولي

16رئيس شعبة

1325معلم صفوزارة التربيةالال63.5120180معلم صفتربيةإجازة1995-07-20درعا12160055026نوالروان قاسم قبالن91613100925
آداب وعلوم إجازة1996-09-01القنيطرة14020014539فوزهرقية حمد الحمدان91713100926

إنسانية

وزارة الزراعة الال67.5520200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1995-01-10ريف دمشق03120025143غزالهسناء محي الدين العبيد91813100927

إنسانية

وزارة الزراعة الال59.2120200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

آداب وعلوم إجازة1996-07-05ريف دمشق03250005201اسماميساء مأمون غباش91913100928

إنسانية

وزارة الزراعة الال61.4420200لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1986-07-17ريف دمشق01020197976مؤمنهايناس حسن خربوطلي92013100929

رياضيات<

1249مدرسوزارة التربيةالال62.9020130رياضيات

آداب وعلوم إجازة1991-08-01السويداء13090055718نوالوالء فاضل العيسمي92113100930

إنسانية

وزارة الزراعة الال57.4620210لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

-العلومإجازة1997-07-16ريف دمشق03010075091سميرهرقيه ديب الشالط92213100931

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال71.6920210رياضيات

1328معلم صفوزارة التربيةالال73.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-14ريف دمشق03160013773سلماهال عبد الكريم الشمالي92313100932
1326معبم صفوزارة التربيةالال64.3820210معلم صفتربيةإجازة1997-09-09ريف دمشق03080112238غصونرهف فايز الغريب92413100933
1330معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال68.6820210معلم صفتربيةإجازة1999-09-21ريف دمشق03140053688راميهرنيم قاسم سيف92513100934
1330معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال69.6420210معلم صفتربيةإجازة1997-03-11ريف دمشق03170018092روالآالء محمد ضامن92613100935
1328معلم صفوزارة التربيةالال61.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03160017331سلمىنور قدور رشيد92713100936
معاون رئيس وزارة العدل221معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.3820150حقوقحقوقإجازة1984-01-10ريف دمشق03230007500مريمجورية منصور منصور92813100937

كتاب

243دارسوزارة المالية488

1332معلم صفوزارة التربيةالال69.9920210معلم صفتربيةإجازة1999-07-20ريف دمشق03040024725سعادمريم خليل عرابي92913100938
240دارسوزارة الماليةالال62.9420119محاسبةاقتصادإجازة1983-08-01دير الزور09050066106عايشهاياد عياده المنصور93013100939
-العلومإجازة1991-04-28ريف دمشق03250096239امنهنسرين محمد عدنان زمزم93113100940

رياضيات<

1240مدرسوزارة التربيةالال69.6020200إحصاء رياضي

220معاون رئيس شعبةوزارة المالية224دارسوزارة المالية231دارسوزارة الماليةالال72.7220190حقوقحقوقإجازة1994-06-28ريف دمشق03140027415منيرهعال احمد الشيخه93213100941
آداب وعلوم إجازة1993-10-10ريف دمشق03120022883غادهنور محمد الحرزون93313100942

إنسانية

1214مدرسوزارة التربيةالال58.2320200لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1993-04-14حمص04080036551عربيهفاطمه علي الحالق93413100943

إنسانية

1206مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربية1210مدرسوزارة التربيةالال61.5020200لغة إنكليزية

1329معلم صفوزارة التربيةالال77.8820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-05درعا12060041011سيناءنور عبد الكريم العميان93513100944
1327معلم صفوزارة التربيةالال63.1320210معلم صفتربيةإجازة1993-09-25ريف دمشق03200011649ابتسامردينه حسين ضاهر93613100945
آداب وعلوم إجازة1992-06-06الالذقية06110038992سميرهمها شوكت بريبداني93713100946

إنسانية

1218مدرسوزارة التربية1225مدرسوزارة التربية1224مدرسوزارة التربيةالال58.8820160لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1989-04-06حمص04230015303غادهزينب محمد االبراهيم93813100947

إنسانية

1205مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال64.2620110لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.0520180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07210128017أمينة صوصنور خضر الشيخ أحمد93913100948
وزارة االدارة المحلية الال68.8320210دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-01-15ريف دمشق05140006863داللفهدة جاهيد أسعد94013100949

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

212دارسوزارة المالية224دارسوزارة المالية8

-العلومإجازة1993-09-15القنيطرة14010095071أمل المحمدنسرين مصطفى الحسين94113100950

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

وزارة االدارة المحلية الال70.8720200كيمياء تطبيقية

والبيئة

معاون رئيس 

المراقبة واصحاح )شعبة

البيئة

وزارة االدارة 14

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

النفايات )شعبة

(الصلبة

15

آداب وعلوم إجازة1975-09-03دمشق01010245950الهامجمانه عبد الرحمن سعيدان94213100951

إنسانية

1206مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال54.6920110لغة إنكليزية

1325معلم صفوزارة التربيةالال70.2320210معلم صفتربيةإجازة1984-03-01دير الزور09120009381جميلهفاتن محمد عدنان النايف94313100952
1333معلم صفوزارة التربيةنعمال59.0920210معلم صفتربيةإجازة1994-06-15ريف دمشق03210010869بشيرهراما عبد المجيد العواني94413100953
آداب وعلوم إجازة1968-04-08ريف دمشق03080041955هديه السحليهدى احمد السحلي94513100954

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال55.5720120لغة إنكليزية

1328معلم صفوزارة التربيةالال65.9520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02ريف دمشق03140049536حوريةبشرا يوسف صطوف94613100955
-العلومإجازة1995-03-21ريف دمشق03230015227فاطمهنرمين موفق العر94713100956

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربيةالال74.4120210إحصاء رياضي

علم <-العلومإجازة1992-08-23ريف دمشق03230001825هاالهنه محمد عبد النبي94813100957

الحياة

1231مدرسوزارة التربيةالال66.1820200علم الحياة

آداب وعلوم إجازة1994-09-10ريف دمشق03280052725هاله منعمسيرين حسين سلمان94913100958

إنسانية

1215مدرسوزارة التربيةالال60.2020180لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1988-08-10ريف دمشق03130018360آمنة العسراويدلين وليد كمال95013100959

الحياة

1238مدرسوزارة التربيةالال71.8220120علم الحياة

وزارة الشؤون الال71.6320210محاسبةاقتصادإجازة1999-07-17القنيطرة14050065256زينب أحمدأريج حسين عوض95113100960

االجتماعية والعمل

هيئة التخطيط 55معاون رئيس شعبة

والتعاون الدولي

معاون رئيس 

شعبة

217معاون رئيس شعبةوزارة المالية15

1332معلم صفوزارة التربيةالال62.9620200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03040005016سناء جيروديهبشرى احمد نقرش95213100961
-العلومإجازة1998-03-08درعا12060046679انتصاربسمه فايز نصر هللا95313100962

رياضيات<

1250مدرسوزارة التربيةالال73.8620210رياضيات

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال66.4220200معلم صفتربيةإجازة1994-06-01ريف دمشق03250019242اميرههديل عدنان قفاعه95413100963
1326معبم صفوزارة التربيةالال63.2420200معلم صفتربيةإجازة1997-04-13ريف دمشق03090024806حنان برهومزينب عامر برهوم95513100964
1329معلم صفوزارة التربيةالال58.7720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-30ريف دمشق03300051198ثناء الرحيلهبه عيسى الرحيل95613100965
وزارة الزراعة 241دارسوزارة الماليةالال60.5820172حقوقحقوقإجازة1993-01-01حمص04120054364سهامخالد علي العمر95713100966

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

237دارسوزارة المالية49

1334معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال78.4120200معلم صفتربيةإجازة1994-01-27ريف دمشق03120007750فاطمهنعمت عبد الرحيم الحوري95813100967
1326معبم صفوزارة التربيةنعمال66.9520210معلم صفتربيةإجازة1996-03-25ريف دمشق03090020736زكيه راجحدياله محمد بركات95913100968
وزارة االدارة المحلية الال58.4020190دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-01حلب02150010797امنه القاسمزمزم جمعه المصطفى96013100969

والبيئة

معاون رئيس 

(شؤون العاملين)شعبة

وزارة الزراعة 9

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االقتصاد 51

والتجارة الخارجية

89محلل إداري

وزارة االدارة المحلية الال56.3920162حقوقحقوقإجازة1978-05-21ريف دمشق03140022332نوالمرهف ابراهيم دياب96113100970

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة الشؤون 8

االجتماعية والعمل

معاون رئيس 

شعبة

وزارة االقتصاد 121

والتجارة الخارجية

90رئيس الشعبة القانونية

1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال67.5420210معلم صفتربيةإجازة1998-11-10حمص04130054252كريمهرنيم تميم أسد96213100971
1329معلم صفوزارة التربيةالال60.6920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25ريف دمشق03300054559اسياهدى إبراهيم الخواجه96313100972
1325معلم صفوزارة التربيةالال65.5320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01ريف دمشق90010251831هناسالم قدسي قبسي96413100973
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1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال60.3420172معلم صفتربيةإجازة1991-03-31القنيطرة14040004409نعيمهعلي رمضان الخليل96513100974
1329معلم صفوزارة التربيةالال59.0020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-27القنيطرة14010085680مريمهدى عطيه الموسى96613100975
وزارة االدارة المحلية الال59.8620133حقوقحقوقإجازة1989-11-18الالذقية06090146576عواطفمجد محمد سعيد96713100976

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

241رئيس مكتبوزارة الدفاع236رئيس مكتبوزارة الدفاع8

1329معلم صفوزارة التربيةالال62.0020210معلم صفتربيةإجازة1996-09-01حمص04030033070غادهنغم حسن يوسف96813100977
1329معلم صفوزارة التربيةالال62.0020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حمص04030033078غادهليال حسن يوسف96913100978
1326معبم صفوزارة التربيةالال59.5520200معلم صفتربيةإجازة1997-03-12حمص04120081869يسره بيطاررفاه نايف بيطار97013100979
وزارة الزراعة نعمال60.9320150حقوقحقوقإجازة1985-01-01ريف دمشق03110034609نجاة معنمنال فارس معن97113100980

واإلصالح الزراعي

49معاون رئيس شعبة

1334معلم صفوزارة التربيةالال67.4520210معلم صفتربيةإجازة1997-04-07القنيطرة14010071954صباح ابراهيمملك عقله العوض97213100981
1329معلم صفوزارة التربيةالال61.1720210معلم صفتربيةإجازة1996-01-05ريف دمشق03300041630خديجة النجاردعاء عبده نور الدين97313100982
آداب وعلوم إجازة1999-05-26ريف دمشق03220019505عليا هاشمشمسه رضوان هاشم97413100983

إنسانية

1208مدرسوزارة التربيةالال64.9720210لغة إنكليزية

علم <-العلومإجازة1996-01-01ريف دمشق03350020632خلود االوسروان يحيى قسام97513100984

الحياة

1229مدرسوزارة التربيةالال76.7620170علم الحياة

1329معلم صفوزارة التربيةالال70.1520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01درعا12160114001اسماء الحمصينور عدنان والي97613100985
1329معلم صفوزارة التربيةالال60.8420210معلم صفتربيةإجازة1990-05-01ريف دمشق03300080669جاسمحنان عيده الشقران97713100986
1329معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال67.9420210معلم صفتربيةإجازة1997-06-03الرقة11010362682احالم حسنماريا يحيى كني شيخ حسين97813100987
1328معلم صفوزارة التربيةالال74.2320210معلم صفتربيةإجازة1999-07-12حماه05150093598هدىبشرى علي العلي97913100988
1328معلم صفوزارة التربيةالال71.2820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-30ريف دمشق03140028750حليمهآيه أنور سعد هللا98013100989
آداب وعلوم إجازة1982-11-06حماه05100057305زين الدار ديبراميا احمد فندي98113100990

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال61.3120060لغة إنكليزية

آداب وعلوم إجازة1993-05-05ريف دمشق03200037515هناء عالء الدينندى عبد الحميد عالء الدين98213100991

إنسانية

1208مدرسوزارة التربيةالال59.2320200لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.4920210معلم صفتربيةإجازة1991-01-05حماه05090028191منى الخليلدموع عبد الحي الشوبكي98313100992
وزارة الزراعة الال71.2020170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-05درعا12180014801نوفه الخميسزينب خلف الصبيح98413100993

واإلصالح الزراعي

معاون رئيس وزارة المالية50معاون رئيس شعبة

شعبة

236دارسوزارة المالية244

1334معلم صفوزارة التربيةالال60.9820200معلم صفتربيةإجازة1995-05-14ريف دمشق03120006572إيمانفاطمه ممدوح المصري98513100994
1334معلم صفوزارة التربيةالال65.3520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق03120006785ايمان صفرراما ممدوح المصري98613100995
1277مدرسوزارة التربيةالال57.9820110فنون جميلةفنون جميلةإجازة1986-07-06السويداء13090036516منيرهخوله برجس ركاب98713100996
1328معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال73.4020210معلم صفتربيةإجازة1999-09-08القنيطرة14060036764خولهبراءه كامل طالب98813100997
1328معلم صفوزارة التربية1325معلم صفوزارة التربية1332معلم صفوزارة التربيةالال72.9420210معلم صفتربيةإجازة1999-09-08القنيطرة14060036763خولهبتول كامل طالب98913100998
-العلومإجازة1994-09-01ريف دمشق03160030560امنهمياس حسن زرزر99013100999

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال72.9220210رياضيات

1324معلم صفوزارة التربيةالال70.8920200معلم صفتربيةإجازة1998-06-13ريف دمشق90010249243عربية حسنتبارك حميد محمد99113101000
اإلدارة اقتصادإجازة1982-08-25دمشق01010270484ايمانسلمى نزار ركاب99213101001

والمحاسبة في 

المشروعات 

صغيرة

وزارة الزراعة الال75.2020150

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 53معاون رئيس شعبة

واإلصالح 

الزراعي

معاون رئيس 

شعبة

هيئة التخطيط 50

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

آداب وعلوم إجازة1994-11-06ريف دمشق14040022045مريممروة زياد الجاسم99313101002

إنسانية

220باحث اجتماعيوزارة الصحةالال58.8220210علم اجتماع

1324معلم صفوزارة التربيةالال62.7020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01إدلب07030082441فاطمة صوفاننور أحمد جواد99413101003
1328معلم صفوزارة التربيةالال68.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-06-17ريف دمشق03140068480ازدهارايمان محمد عجاج99513101004
488معاون رئيس كتابوزارة العدل224دارسوزارة المالية237دارسوزارة الماليةالال63.0020182دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-07-03الالذقية06100064295بديعهعاطف صالح احمد99613101005
آداب وعلوم إجازة1997-09-08الالذقية06110019227خلودلين سهيل ميا99713101006

إنسانية

1208مدرسوزارة التربية1214مدرسوزارة التربيةالال60.0620210لغة إنكليزية

1327معلم صفوزارة التربيةالال76.9020210معلم صفتربيةإجازة1999-09-23ريف دمشق03200015760اسماءمنى أياد اللحام99813101007
1324معلم صفوزارة التربيةالال87.7220210معلم صفتربيةإجازة1998-09-18درعا12100019567يسراغفران محمد الهالل99913101008
1327معلم صفوزارة التربيةالال76.2820210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01ريف دمشق03200032780ريمامنار محي الدين عالء الدين100013101009
1324معلم صفوزارة التربيةالال60.5020210معلم صفتربيةإجازة1997-04-07القنيطرة14030033662سعدهاماني مصلح زريق100113101010
وزارة الزراعة الال70.0320080إرشاد نفسيتربيةإجازة1984-06-19ريف دمشق03120030086امنهحنان عيسى الصفدي100213101011

واإلصالح الزراعي

1018مرشد تربوي

1327معلم صفوزارة التربيةالال67.1620210معلم صفتربيةإجازة1997-09-01ريف دمشق03200010979عبيدهرزان مروان الداالتي100313101012
وزارة االدارة 488معاون رئيس كتابوزارة العدلالال69.1820130دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-04-20ريف دمشق03140031300فاطمةعبير محمود حورية100413101013

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

شعبة السجل 

العقاري

وزارة االقتصاد 8

والتجارة الخارجية

90رئيس الشعبة القانونية

وزارة االدارة المحلية 212دارسوزارة المالية492معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.1020174حقوقحقوقإجازة1993-06-30ريف دمشق03170018470نبيلهجمعه علي مقلد100513101014

والبيئة

معاون رئيس 

(االستمالك)شعبة

11

1332معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال63.0420200معلم صفتربيةإجازة1996-03-08ريف دمشق03150031487كوثربسمه فايز حسابا100613101015
-العلومإجازة1992-01-01ريف دمشق03230004045جميلهسوزان محمد كمال الدين100713101016

رياضيات<

1243مدرسوزارة التربيةالال69.5620210رياضيات

1331معلم صفوزارة التربيةالال70.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-12-14ريف دمشق03060019345بسمهريام يوسف صالح100813101017
1328معلم صفوزارة التربيةالال64.4320220معلم صفتربيةإجازة2000-01-15ريف دمشق03160032371حسيبه لباديارا ابراهيم غدي100913101018
-العلومإجازة1994-10-01ريف دمشق09010206707عفافاسرار خالد المحمد الحسين101013101019

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1274مدرسوزارة التربيةالال83.4920160كيمياء بحته

1327معلم صفوزارة التربيةالال68.0020210معلم صفتربيةإجازة1998-07-20إدلب07260034259فاطمةبشرى جهاد حاج عيسى101113101020
-العلومإجازة1998-06-09ريف دمشق03150019213فاطمة عمورهرشا عبد الرزاق الدكاك101213101021

رياضيات<

1244مدرسوزارة التربيةالال74.7420210رياضيات

هندسة إجازة1992-01-20ريف دمشق03110059694مريماحمد ابراهيم نجم101313101022

ميكانيكية 

-وكهربائية

هندسة <

كهربائية

1305مدرس مهندسوزارة التربية1303مدرس مهندسوزارة التربيةالال71.0020153هندسة إلكترونية

1334معلم صفوزارة التربيةالال66.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-06-11القنيطرة14040048008رسميهريم سيران السعد101413101023
علم <-العلومإجازة1996-08-22ريف دمشق03030008011هديه الشيخ صالححنان محمد الخشن101513101024

الحياة

1236مدرسوزارة التربيةالال76.6720180علم الحياة

-العلومإجازة1999-01-01ريف دمشق03010077383مطيعهايات محمد ساعور101613101025

رياضيات<

1248مدرسوزارة التربيةالال79.5920210رياضيات

وزارة االدارة المحلية الال66.9420145حقوقحقوقإجازة1987-11-25إدلب07240026256حنانحسين محمد فائز حاج صالح101713101026

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة العدل8

كتاب

224دارسوزارة المالية488

آداب وعلوم إجازة1990-05-07الالذقية06110010303انشراح جوالقهبه عماد محمود101813101027

إنسانية

1209مدرسوزارة التربيةالال57.6420180لغة إنكليزية

1324معلم صفوزارة التربيةالال64.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-04-17إدلب07030030425ايمانبتول عمران فطامة101913101028
-العلومإجازة1996-08-30ريف دمشق03310077803آمالبشرى ابراهيم الخطيب102013101029

رياضيات<

1241مدرسوزارة التربيةالال70.8720200إحصاء رياضي
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1333معلم صفوزارة التربيةالال62.3020190معلم صفتربيةإجازة1996-07-16حمص14050045909فادية حصيدهمرام احمد الجسار102113101030
1329معلم صفوزارة التربيةالال67.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-22ريف دمشق03300023344فزه عطا هللاحنان خالد دريبي السلمان102213101031
وزارة االقتصاد 224دارسوزارة الماليةالال57.8820132حقوقحقوقإجازة1988-03-01طرطوس10250001131نادياهمام أحمد ابراهيم102313101032

والتجارة الخارجية

رئيس الشعبة 

القانونية

488معاون رئيس كتابوزارة العدل92

1332معلم صفوزارة التربيةالال64.0920200معلم صفتربيةإجازة1991-07-15ريف دمشق03040019027حوريهمريم علي غزال102413101033
-العلومإجازة1999-01-02دمشق01020201538ملكههنادي محمد علي102513101034

رياضيات<

1242مدرسوزارة التربيةالال72.1120210رياضيات

آداب وعلوم إجازة1994-01-01إدلب07210058204منىوصال عدنان عيد102613101035

إنسانية

1214مدرسوزارة التربية1205مدرسوزارة التربيةالال61.0320180لغة إنكليزية

وزارة الزراعة 219مرشد نفسيوزارة الصحةالال61.5020210إرشاد نفسيتربيةإجازة1994-03-10ريف دمشق03140023461عائشهنور محمد خير شحاده102713101036

واإلصالح 

الزراعي

1018مرشد تربوي

وزارة االقتصاد الال70.2020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-30ريف دمشق03280068602عيدهسمر يوسف حمود102813101037

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 87مبسط إجراءات

والتجارة الخارجية

358معاون رئيس شعبةوزارة الصناعة88مطور تنظيمي

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.0020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01ريف دمشق03150018233سميحه محب الديناالء حسن جاموس102913101038
آداب وعلوم إجازة1991-06-01ريف دمشق03280084358نجاحكريمه وليد الدرع103013101039

إنسانية

1227مدرسوزارة التربيةالال59.1620200لغة فرنسية

آداب وعلوم إجازة1994-01-01ريف دمشق03120023718فلايرحنان احمد العنيزان103113101040

إنسانية

1226مدرسوزارة التربيةالال58.4420200لغة فرنسية

1329معلم صفوزارة التربية1324معلم صفوزارة التربيةالال63.2120210معلم صفتربيةإجازة1996-01-03القنيطرة14050034138عفافبشرى زياد هزاع103213101041
وزارة الزراعة الال71.6520210شعبة عامةهندسة زراعيةإجازة1997-10-16دمشق03140067597فاطمه سعد الدينكيندة كمال مصطفى قسوم103313101042

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 46مهندس مدرب

واإلصالح 

الزراعي

48مهندس مدرب

1324معلم صفوزارة التربية1329معلم صفوزارة التربيةالال59.6020210معلم صفتربيةإجازة1989-01-02القنيطرة14010091403ذيبهشروق خالد عجرف103413101043
1334معلم صفوزارة التربيةالال67.2520200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01ريف دمشق90010249572عذراءبتول عوض جراد103513101044
1334معلم صفوزارة التربيةالال60.6920210معلم صفتربيةإجازة1996-06-16ريف دمشق03120023246نعمتنور الهدى ذيب جوريه103613101045
وزارة التجارة 238دارسوزارة المالية218معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.8220150محاسبةاقتصادإجازة1991-09-23ريف دمشق03080018563فاطمهشفاء سليمان شمو103713101046

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

الموازنة والتدقيق

59

-العلومماجستير1985-09-10الالذقية06010098241وفاءايمان حسن سليمان103813101047

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1264مدرسوزارة التربية1273مدرسوزارة التربية1272مدرسوزارة التربيةالال75.0020180كيمياء بحته

1334معلم صفوزارة التربيةالال61.3020210معلم صفتربيةإجازة1999-03-01القنيطرة14030054418فاطمهمنار عدنان علي103913101048
آداب وعلوم إجازة1996-01-01ريف دمشق03090015065سارهايمان محمود خطيب104013101049

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال59.0420200لغة إنكليزية

1331معلم صفوزارة التربيةالال67.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-08-09ريف دمشق03060035022منهنور الهدى محمد أيوب104113101050
آداب وعلوم إجازة1980-01-01ريف دمشق03020010495فاطمهسعديه فخري زين104213101051

إنسانية

وزارة الزراعة الال57.3820210لغة عربية

واإلصالح الزراعي

1013مدرس

هيئة التخطيط 228محاسبوزارة الدفاع217معاون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.6420190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-27حمص04010147638سحرقمر وليد عنقور104313101052

والتعاون الدولي

15معاون رئيس شعبة

-العلومإجازة1994-01-04حلب02120072765روظهرسميه نجيب العبدهللا104413101053

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1261مدرسوزارة التربيةالال68.1120190فيزياء

1328معلم صفوزارة التربيةالال66.8720210معلم صفتربيةإجازة1998-04-01ريف دمشق03150021498اميرهفضيله محمد بكر104513101054
آداب وعلوم إجازة1992-10-12ريف دمشق03280006185بهيجهخلود بسام صيبعه104613101055

إنسانية

1227مدرسوزارة التربيةالال54.0020210لغة فرنسية

1333معلم صفوزارة التربيةالال65.1620210معلم صفتربيةإجازة1999-01-28القنيطرة14040009025ابتسام أبو عيدفاطمه رفيق اسماعيل104713101056
علم <-العلومإجازة1996-02-01الرقة11050026073هاجر العسافعزيزه محمد الحسين104813101057

أحياء

1235مدرسوزارة التربية1238مدرسوزارة التربية1228مدرسوزارة التربيةالال76.1820200علم أحياء

1329معلم صفوزارة التربية1334معلم صفوزارة التربيةالال65.2720200معلم صفتربيةإجازة1994-06-18القنيطرة14020051510غزاله محمدوصال محمد الموسى104913101058
-العلومإجازة1992-01-01حماه05140014497سكينهالبتول عدنان العمران105013101059

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1273مدرسوزارة التربية1274مدرسوزارة التربية1264مدرسوزارة التربيةالال67.9320200كيمياء بحته

آداب وعلوم إجازة1987-06-03ريف دمشق03120010622ورده السمانناديا بركات السمان105113101060

إنسانية

1226مدرسوزارة التربيةالال55.6220180لغة فرنسية

وزارة االدارة المحلية الال58.8720100دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-12-14ريف دمشق03140040436ريمهمحمد عمر مريمه105213101061

والبيئة

معاون رئيس 

(االستمالك)شعبة

وزارة االدارة 11

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

االكتتاب )شعبة

(والتخصيص

وزارة االدارة المحلية 12

والبيئة

معاون رئيس 

(االمالك)شعبة

13

وزارة االقتصاد الال61.4020140محاسبةاقتصادإجازة1986-10-24ريف دمشق03040009411عطاف القاضياحمد خالد القاضي105313101062

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

وزارة التجارة 232دارسوزارة المالية91

الداخلية وحماية 

المستهلك

معاون رئيس  شعبة 

الموازنة والتدقيق

59

وزارة االدارة المحلية الال58.3120180دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-10ريف دمشق03260001305نوالماكي سعد عرموش105413101063

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

225دارسوزارة المالية237دارسوزارة المالية8

آداب وعلوم إجازة1988-08-20ريف دمشق03230010166اسعاف قويدرهبه رياض قويدر105513101064

إنسانية

-لغة إنكليزية

ترجمة<

1208مدرسوزارة التربيةالال69.4920110

آداب وعلوم إجازة1987-08-06الالذقية06220001484سهام صبحاغيد يونس حميدي105613101065

إنسانية

1210مدرسوزارة التربية1209مدرسوزارة التربية1213مدرسوزارة التربيةالال58.2920181لغة إنكليزية

1333معلم صفوزارة التربيةالال66.3120210معلم صفتربيةإجازة1999-07-12حماه05170010573ساميا محمودزينب موسى صالح105713101066
وزارة االدارة 231دارسوزارة الماليةالال60.5520070حقوقحقوقإجازة1985-01-28ريف دمشق03150040452فلاير خليلباسمه مأمون خليل105813101067

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

المراسالت )شعبة

(والمحفوظات

وزارة الزراعة 10

واإلصالح الزراعي

52معاون رئيس شعبة

1328معلم صفوزارة التربيةالال64.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-01-29ريف دمشق03150006131صباح شقرةبشرى مفيد جعفر105913101068
علم <-العلومإجازة1995-01-01دمشق07030082847امون المحمدزهراء محمد صوفان106013101069

أحياء

1228مدرسوزارة التربيةالال69.6620170علم أحياء

1324معلم صفوزارة التربيةالال67.4420200معلم صفتربيةإجازة1996-01-19إدلب07030033137نهيدة صوفانبراءة يوسف اسماعيل106113101070
وزارة االدارة المحلية الال68.5420180حقوقحقوقإجازة1980-09-08ريف دمشق03300024271وفيقهاياد محمد خير النادر106213101071

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

وزارة االدارة 8

المحلية والبيئة

معاون رئيس 

االكتتاب )شعبة

(والتخصيص

وزارة الشؤون 12

االجتماعية والعمل

56معاون رئيس شعبة

1324معلم صفوزارة التربيةالال61.5220180معلم صفتربيةإجازة1993-11-12ريف دمشق14010059577وردهاماني محمد العيسى106313101072
آداب وعلوم إجازة1983-10-12إدلب07030037146فضة سليمانحنان ماجد زين106413101073

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال54.7520100لغة فرنسية
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-العلومإجازة1993-03-14القنيطرة14040089242صباحمروة سليمان عبدهللا106513101074

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1252مدرسوزارة التربيةالال66.5120200فيزياء

آداب وعلوم إجازة1975-08-14حماه05050024764سميحةكندا محمد شهاب106613101075

إنسانية

1207مدرسوزارة التربيةالال54.7320000لغة إنكليزية

وزارة االدارة المحلية الال72.0920170محاسبةاقتصادإجازة1993-01-10ريف دمشق03010056994كفاءمطيعه محمود عيون106713101076

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

(رئيس شؤون مالية)

وزارة االدارة المحلية 234دارسوزارة المالية3

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

بدائرة الواردات

1

وزارة الشؤون الال70.5820190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01ريف دمشق03050047113غاده  عبد الواحداسراء محمد اللواح106813101077

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 120معاون رئيس شعبة

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة 

الموازنة 

والصرف

وزارة االقتصاد 93

والتجارة الخارجية

رئيس شعبة الموازنة 

والصرف

91

-العلومإجازة1987-08-20ريف دمشق03050000023عليانضال أحمد نصر106913101078

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1253مدرسوزارة التربية1260مدرسوزارة التربية1259مدرسوزارة التربيةالال75.2420123فيزياء

1330معلم صفوزارة التربية1328معلم صفوزارة التربيةالال71.5820220معلم صفتربيةإجازة1991-01-01دير الزور09120082285جميلهندى صبحي العويد107013101079
آداب وعلوم إجازة1991-05-31ريف دمشق90010175867زهرةاصالة محمد حسين107113101080

إنسانية

1216مدرسوزارة التربيةالال58.0520180لغة فرنسية

وزارة االدارة المحلية الال67.3320152دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-09-01ريف دمشق03020020544لطفيهطارق احمد البشير107213101081

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة العدل8

كتاب

224دارسوزارة المالية488

هندسة إجازة1996-06-30ريف دمشق03040024657نجاحايمان حسن عرابي107313101082

معلوماتية

وزارة الزراعة الال71.0920210نظم وشبكات

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 47مهندس مدرب

الداخلية وحماية 

المستهلك

63مشرف شبكات

وزارة االدارة المحلية الال61.4420150حقوقحقوقإجازة1988-01-12القنيطرة14060000194عائشه العبد هللاعبد هللا محمود غديفان107413101083

والبيئة

معاون رئيس شعبة 

السجل العقاري

معاون رئيس وزارة العدل8

كتاب

وزارة األشغال العامة 488

واإلسكان

11مشرف تعاوني

1324معلم صفوزارة التربيةالال75.7120190معلم صفتربيةدبلوم1994-01-01ريف دمشق03250100079بشيرهنوره محمد نور سعدى107513101084
1331معلم صفوزارة التربيةالال66.2920200معلم صفتربيةإجازة1997-10-03ريف دمشق03060033696فاطمهعهاد سليمان زهره107613101085
آداب وعلوم إجازة1985-03-01طرطوس10140004002عليهايمان ابراهيم حمود107713101086

إنسانية

1216مدرسوزارة التربية1226مدرسوزارة التربيةالال57.6320130لغة فرنسية

-العلومإجازة1986-08-15ريف دمشق03110000551هويده أبو خشريفمريم وليد المقطرن107813101087

فيزياء <

-وكيماء

فيزياء<

1262مدرسوزارة التربيةالال59.6020200فيزياء

1324معلم صفوزارة التربيةالال68.6620200معلم صفتربيةإجازة1992-03-06ريف دمشق90010189350هاجرسوزان جمال موسى107913101089
-العلومإجازة1996-01-10دير الزور09080047288خلودهميساء علي الجالي108013101090

فيزياء <

-وكيماء

كيمياء<

1273مدرسوزارة التربيةالال79.4020200كيمياء بحته

22 من 22صفحة  12:47:49 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 


