
نوع المؤهل تاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

العلمي

خدمة تاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العام

عسكرية

رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةأخوة شهداءذوي شهداء

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-14ريف دمشق13090033911نهيلةلميس صالح الحاصباني113200001

وزارة الزراعة الال120.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-03-17ريف دمشق06100038452هياملما عدنان حمود213200002

واإلصالح الزراعي

277كاتبوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية1023مساعد أمين مستودع

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-25ريف دمشق14040042641هوناه القبانيرانيا سلمان القباني313200003

27مساعد صحيوزارة التربيةالال70.8620200مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-02-01ريف دمشق90120016228خالديةرهام كمال علي413200004

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعنعمال1693.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-17ريف دمشق05150069622فهميهروان محمد ابراهيم513200005

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-10ريف دمشق05180008458عزيزة اسعدميس يوسف أسعد613200006

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2401.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-02ريف دمشق03140020078منىفاطمة علي شيخ عمر713200007

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 43جابي

والبيئة

76جابي

489كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع113كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-02ريف دمشق14060005083عيشهرنا علي كايد813200008

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلنعمال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04ريف دمشق06200051742نعيمهدارين مالك صقر913200009

المعهد التقاني للمراقبين معهد1992-02-28ريف دمشق03140005510نهادسهى نبيل خلف1013200010

الفنيين

وزارة االدارة الال72.6820120التصميم الداخلي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 18مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 28مراقب فني

والبيئة

45مراقب فني

61كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-16ريف دمشق03110031316زكيهاميرة حاتم الحوراني1113200011

118كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02حمص04150002650آمالوئام محمود بالل1213200012

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20ريف دمشق03130009151سهام عمارنجوى سلمان عمار1313200013

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-31ريف دمشق06020029491زينبانسام غسان بالوش1413200014

99كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-03القنيطرة14040041955خالدية جالليتغريد علي الجاللي1513200015

107كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع61كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-14ريف دمشق10110029742املمريم احمد اسعد1613200016

270كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال2247.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-15ريف دمشق03150029602نظمية زعزعهديل فؤاد فاضل1713200017

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01ريف دمشق03140011386فضهرهف عبد الكريم غندور1813200018

70كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2325.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق14010031537نعيمهنورهان غسان الفندي1913200019

وزارة االدارة الال2213.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-08-10ريف دمشق03020051226امنةربم بالل سرحان2013200020

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 16جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 19أمين صندوق

والبيئة

43جابي

وزارة االدارة الال306.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-03-20طرطوس10110007885رضيةهبه طه حبيب2113200021

المحلية والبيئة

كاتب مدقق وزارة الدفاع47محاسب

حسابات ارزاق

288مساعد محاسبوزارة الدفاع271

الهيئة المركزية الال70.7920120هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1993-01-01ريف دمشق03140010885بارعهريم علي رسالن2213200022

للرقابة والتفتيش

265منشئوزارة المالية69كاتب ضبطوزارة العدل11منشئ

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-06القنيطرة14060013364امنه فنديرقيه الذياب موسى2313200023

95كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-21دمشق05160033268سمرعلي جودات درويش2413200024

85كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12ريف دمشق03050035191مريمنور جمعان الغول2513200025

233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.7820200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-01-20ريف دمشق03280026892حسنه الحاجيايمان يوسف الحاجي2613200026

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03200007305نورا المظلوموفاء حسين الديرقانوني2713200027

59كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-13دمشق01030039094هيامياسمين مأمون زاعور2813200028

282مساعد فنيوزارة الدفاع95عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء93عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.3420100تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1989-06-20ريف دمشق10160039036اعتدالهنا محمد كردي2913200029

وزارة االدارة المحلية 128مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباءالال2736.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-15ريف دمشق03050047191نجاحبتول خليل الشيخ3013200030

والبيئة

30مدقق نفقات

98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال69.6920134تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-02-18ريف دمشق03110037260ازهاركنان سالم صقر3113200031

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة الماليةالال150.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-11-02ريف دمشق05010060220تاجهمحاسن يوسف حسون3213200032

78كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-24الالذقية06050033993اديبةسميرة عقل الحايك3313200033

263كاتب رئيسيوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2011.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-30ريف دمشق03140006153امنة عليانمروة عدنان تمساح3413200034

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1450.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-21ريف دمشق13030020148نبيلهسالم يحيى سالم3513200035

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-26ريف دمشق07030029700فاطمةشهد حسين حمادين3613200036

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1803.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-11ريف دمشق03140006162امنة عليانبشرى عدنان تمساح3713200037

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1195.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03210021166ملكةزينب عمر هندية عطش3813200038

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-06ريف دمشق03210019377ريماديما سامر هنديه3913200039

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 71كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلنعمال143.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-06ريف دمشق03110031522بدورحسام يوسف ابو خير4013200040

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 59كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاعالال1553.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-14ريف دمشق03140025132سهامنجاح خالد القادري4113200041

الدولي

17منشئ

وزارة التجارة الال2506.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-15ريف دمشق01010433840ناريمان كرماشرنيم محمود الحوراني4213200042

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-26ريف دمشق03200007311نورا المظلومعبير حسين الديرقانوني4313200043

وزارة التجارة الال307.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-30ريف دمشق05190026078سراببشرى ابراهيم ابراهيم4413200044

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

245محاسب

257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباءالال1612.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-14ريف دمشق03280077183منىريتا جوزيف عياش4513200045

118كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1576.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05ريف دمشق03040029236خديجةغفران محمد حمدان4613200046

101كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-14طرطوس10100003713سعاد سليمانحسام هاشم سليمان4713200047

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-13ريف دمشق14010075241رسميةضحى حسين الذيب4813200048

والتعاون الدولي

17منشئ

وزارة االدارة الال1234.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-31ريف دمشق03200011506ايمانباسل احمد جوهر4913200049

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 60شرطي

المحلية والبيئة

79كاتب ضبطوزارة العدل21شرطي

وزارة االدارة الال125.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01ريف دمشق03130013381فاطمهاحمد قاسم حماده5013200050

المحلية والبيئة

115كاتب ضبطوزارة العدل1013شرطي

129مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال2388.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-03ريف دمشق03050050952عفاف الدايةبيان وليد البوش5113200051

وزارة االدارة الال271.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-06-01ريف دمشق03040008854زهرةمنال احمد نقرش5213200052

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 17معاون محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2474.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-16ريف دمشق03100012535بدر النعامنسرين فواز عمر5313200053

وزارة االدارة المحلية 252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال149.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-11-13ريف دمشق03100012158بدر النعامأميرة فواز عمر5413200054

والبيئة

34جابي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال80.3820040مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-07-28ريف دمشق13090015730نبيهاكاترينا سليم العيد5513200055

األولية

271كاتب رئيسيوزارة المالية365محاسبوزارة الصناعة369

هيئة التخطيط والتعاون 60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2439.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-11دمشق04070009176هيامنيرمين عدنان الفارس5613200056

الدولي

17منشئ

68كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-19ريف دمشق03010053949رفيقةياسمين فايز هارون5713200057

493كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-03ريف دمشق03280027324فطومصفا عمر بدير5813200058

107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباء113عامل مهنيوزارة الكهرباءالال298.0020042كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-01-05ريف دمشق05110028654شمسهعروة عبدو الياسين5913200059

98كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال1864.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-04ريف دمشق03340000257شهيرةمادلين محمد علي قطط6013200060

91كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-30ريف دمشق03190051001هيامفاطمة بسيم جومر6113200061

هيئة التخطيط والتعاون 289كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدلالال1922.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-14ريف دمشق13080018659اسعافريم بهجت بريك6213200062

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط الال1756.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-07إدلب07040065449حياةفاطمة الزهراء سليمان طحان6313200063

والتعاون الدولي

289كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

وزارة االدارة المحلية 268كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال1907.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-12-19ريف دمشق03210023279كاملة شنانةنور  الهدى فايز شنانة6413200064

والبيئة

22جابي

المعهد التقاني للمراقبين معهد1991-01-01ريف دمشق12130009667زينبهنا خالد انعيم6513200065

الفنيين

وزارة االدارة الال70.5020110نقل وموصالت ومساحة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 28مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 45مراقب فني

والبيئة

55مراقب فني

الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

الرغبة الثالثةالرغبة الثانيةالرغبة األولىالمثقالتالمؤهل العلميالبيانات الشخصيةرقم الطلبم

75 من 1صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال157.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-05الالذقية06090095943لوريبشرى عيسى محمد6613200066

المحلية والبيئة

21قاطع فاتورةوزارة التربية30مدقق نفقات

هيئة التخطيط 93كاتب ضبطوزارة العدلالال1746.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10ريف دمشق07220106064منىزينب ابراهيم األطرش6713200067

والتعاون الدولي

276كاتبوزارة الدفاع17منشئ

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1692.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-13ريف دمشق05150116834وعد االبراهيمرهام سعيد ديبو6813200068

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع106كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10ريف دمشق03130003092أمالرشا أحمد حماده6913200069

الدولي

17منشئ

112عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2399.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-20ريف دمشق03280054518زكيةعبد الرحمن محمد زغبي7013200070

92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال65.4620164تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1993-08-18ريف دمشق03280053699ديبهمحمد صالح بدير7113200071

24مساعد صحيوزارة التربيةالال73.0220170طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-11-15ريف دمشق03150030846نهادفرح تيسير نعانسه7213200072

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2384.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-25ريف دمشق03150019200عفاف الدكاكدالل احمد الدكاك7313200073

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1019

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1803.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-15الالذقية06200066408اميرةليليان حسين الخطيب7413200074

وزارة التجارة 288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال288.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-13ريف دمشق14040006231نوفهوفاء عيسى الجمعة7513200075

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع252بائع

ارزاق

271

المعهد التقاني للعلوم معهد1998-01-25ريف دمشق06200064334يسيرىسوزان وفيق وردة7613200076

المالية والمصرفية

وزارة التجارة 267منشئوزارة الماليةالال78.3520170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

وزارة االدارة الال386.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-02-27ريف دمشق03040010855فاطمه فتح هللاحمامه محمود سوار7713200077

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29محاسب واردات

وحماية المستهلك

245محاسب

104كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال1655.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-27حماه05120021628رجاءراحيل اسماعيل عبدهللا زاهر7813200078

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1685.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق04010275501سهيالديانا عدنان الخليل7913200079

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال194.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04120124488سميهعائشة بركات محلي8013200080

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة التجارة الداخلية 1023

وحماية المستهلك

1016مدقق

وزارة االدارة 270كاتب اولوزارة الماليةالال1761.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-22ريف دمشق03150006318نيفين عبد لليشروق خليل عبد اللي8113200081

المحلية والبيئة

257كاتب اولوزارة المالية19أمين صندوق

116كاتب ضبطوزارة العدلالال2696.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-13ريف دمشق03210032765فاطمةاسما نواف حيدر8213200082

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-25حماه05050027537نعيمة رزوقفرح مصطفى رزوق8313200083

85كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1311.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-01دير الزور09050044745صبحةصفا خليل الزكم8413200084

252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2101.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-08ريف دمشق03080076895سميرةريميا نبيل بيان8513200085

وزارة االدارة المحلية 77كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاعالال2025.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-01ريف دمشق03040033398فرجه الغاليشريفة رياض العواد8613200086

والبيئة

27منشئ رئيسي

276كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01ريف دمشق03130016030انعاماالء حسين سعد الدين8713200087

وزارة الزراعة الال143.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-01-01حماه05160028960منىرشا رياض الدعبول8813200088

واإلصالح الزراعي

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية1021مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط والتعاون 120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20ريف دمشق03360005346سحرمجد محمد صوان8913200089

الدولي

17منشئ

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال3346.0020130كهرباءثانوية صناعةثانوية1992-12-14ريف دمشق03050053619ثريا الشيخجهاد محمد الشيخ9013200090

اولى

1031عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1033

89كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1629.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-04ريف دمشق03190050877سميةاالء محمد رعد9113200091

276كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-07ريف دمشق04230018604يسرهنهله نزار شدود9213200092

وزارة االدارة الال1697.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-23ريف دمشق03200032015سميهيسرى علي كنعان9313200093

المحلية والبيئة

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل21شرطي

وزارة االدارة الال1427.0020192أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05170001343نادينليث نبيل عون9413200094

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 36شرطي

المحلية والبيئة

59كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

المعهد التقاني للعلوم معهد1989-08-01الحسكة08050011267تركيهثامر عبيد السعيد9513200095

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال73.00201110أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

76مراقب

وزارة االدارة المحلية 270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال168.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-09-06ريف دمشق03140017332هناءاماني محمد نديم رجب9613200096

والبيئة

30مدقق نفقات

116كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-22ريف دمشق03210017040سعيدةندى احمد عودة9713200097

129مؤشروزارة الكهرباءالال227.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-26ريف دمشق03050040437هناءنور نور الدين روق9813200098

63كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01دير الزور09080269532بشرىفادي فوزي الراوي9913200099

المعهد التقاني للهندسة معهد1986-02-01ريف دمشق03210019527سميرة ابو سرورشذا محمد سرور10013200100

الميكانيكية والكهربائية

378مساعد فنيوزارة الصناعة87عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال69.6520090آليات

100كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1694.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-18ريف دمشق03300015564مريمميرفت سالم شما10113200101

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-03ريف دمشق03230005413خديجهفاطمة محمد العر10213200102

وزارة االدارة نعمال373.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-11-02طرطوس10230009058نبيهرهف سمير محمد10313200103

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 41محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1017محاسب تكاليف

والبيئة

1050عامل مخططات

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال4391.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-24الالذقية06170025724سعدهنغم فؤاد رستم10413200104

ارزاق

وزارة التجارة 271

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

المعهد التقاني للهندسة معهد2001-01-01القنيطرة14030068748امنةماهر عبدو االحمد10513200105

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد 82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال85.6020200الطاقات المتجددة

والتجارة الخارجية

98فني صيانة

وزارة االدارة المحلية 289كاتبوزارة الدفاع109كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03020000960سعا شاكرهبا مصطفى يونس10613200106

والبيئة

27منشئ رئيسي

133مؤشروزارة الكهرباء254كاتب أولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1746.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-23الالذقية06170025722سعدهسماح فؤاد رستم10713200107

23مساعد صحيوزارة التربية24مساعد صحيوزارة التربيةالال77.8020200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-06-21ريف دمشق03140015376رفاعية حوريةبراءة عمر عرابي10813200108

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.3820160مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-07-16ريف دمشق03080081868حليمهعندليب خالد األحمر10913200109

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-10الالذقية06020000299اميرة دندشيارا ناصر ناصر11013200110

23مساعد صحيوزارة التربية24مساعد صحيوزارة التربيةنعمال73.1120200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-04-21ريف دمشق03140024508بديعةنور بسام الخطيب11113200111

60كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-14ريف دمشق03100022569نوف السيدهنادي حسن جمعة11213200112

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1968-11-29ريف دمشق03110012780هديههند احمد شحادة11313200113

وزارة االدارة الال179.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15ريف دمشق03240004704فطوم بيرقدارمحمد ياسر الحجة11413200114

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1011شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 35شرطي

والبيئة

72شرطي

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21حماه04020015730عزيزهلبانة يوسف حمود11513200115

وزارة التجارة الال3097.0020153ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-07-27القنيطرة14030013698عائشة السعيدطارق عبد المجيد السعيد11613200116

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

17معاون محاسب

257كاتب اولوزارة الماليةالال1730.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-20ريف دمشق03280013492فاطمةرحاب فهد الحاج11713200117

126مؤشروزارة الكهرباء128مؤشروزارة الكهرباءالال157.0020123علميثانوية عامةثانوية1994-11-15ريف دمشق03150019199عفافمحمد احمد الدكاك11813200118

274كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-27ريف دمشق90010027314فائزةبشرى علي علي11913200119

60كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1518.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-17ريف دمشق03250106454مريم خليلرنيم محمد نائل منصور قويدر12013200120

66كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-05طرطوس10116001642ليلى شماليديما ناصر حسين12113200121

وزارة االدارة الال3129.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-02-01القنيطرة14040066327خديجهمرام ابراهيم الشريتح12213200122

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 63محاسب

والبيئة

38محاسب

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.7420200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-14ريف دمشق03280023674سعادايمان علي فياض12313200123

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-29ريف دمشق03010158952ناديهمنال مصطفى الفرا12413200124

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01الالذقية06090199576روزدلع سمير مخلوف12513200125

111كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10ريف دمشق03030020647سميرهنور الهدى اسماعيل نجيب12613200126

289كاتبوزارة الدفاع97كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-31القنيطرة14010028424سميرةميساء عطا الخليفة12713200127

101عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال73.1220130تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1992-03-02ريف دمشق90010192411فائزة نايفيحيى علي علي12813200128

75 من 2صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

92كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15ريف دمشق03060017201سوسحميساء هدوان العلي12913200129

489كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-12طرطوس10110001025كوكببشره علي خضور13013200130

وزارة االدارة 66كاتب ضبطوزارة العدلالال1963.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-26الالذقية06010366032وصال زوبتةزينب علي جركس13113200131

المحلية والبيئة

274كاتبوزارة الدفاع35شرطي

21قاطع فاتورةوزارة التربية134مؤشروزارة الكهرباءالال1878.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-24الالذقية06010439491وصالفاطمة علي جركس13213200132

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05110041147سميرهعزه خليل الخالد13313200133

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1474.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-11الالذقية06120027494كريمهبتول يعقوب اسماعيل13413200134

وزارة االدارة 66كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-17الالذقية06190015017سهامريم جواد شهيرة13513200135

المحلية والبيئة

274كاتبوزارة الدفاع35شرطي

المعهد التقاني إلدارة معهد1979-01-15الالذقية10110005850بديعهدارين محمد خضور13613200136

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال59.7820050إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال193.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10إدلب07040001962الهام سميسممروة محمد سميسم13713200137

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-07حماه05120023738انفصالسكينه يوسف سالمي13813200138

والتعاون الدولي

274كاتبوزارة الدفاع17منشئ

وزارة االدارة الال117.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-02-03ريف دمشق03120026278ملكهسوسن اديب جمعه13913200139

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 74جابي

المحلية والبيئة

39جابي

وزارة التجارة الال3030.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-07-24حمص14040070501جميلة كنجوهدى ميمون حسين14013200140

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع252بائع

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1389.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-16ريف دمشق03030038070سهيلههزار عبد اللطيف الصيدناوي14113200141

61كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-19القنيطرة14050002342فخريههبة عبد الحميد ابو شقير14213200142

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-10دمشق09120121148تركيههيام حمود العيسى الصالح14313200143

263كاتب رئيسيوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2018.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-01ريف دمشق03140042749يسرىزهراء وليد بكور14413200144

وزارة التجارة الال272.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-09-27حمص04140038100اميرهرنا حاتم حمادى14513200145

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع245محاسب

حسابات ارزاق

271

263كاتب رئيسيوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2026.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03140045351حوريهاميره ابراهيم حمره14613200146

263كاتب رئيسيوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1588.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-02-01ريف دمشق03140038773فلايرحليمة خالد قوقس14713200147

هيئة التخطيط والتعاون 97كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2244.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03020051038سوزانشروق خالد عرعوري14813200148

الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1228.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01ريف دمشق03280004589نعمترنا سامي الخطيب14913200149

وزارة الزراعة الال73.5420210انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1999-12-09ريف دمشق03230015579سالمامتياز علي مرعي15013200150

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

231مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.1220210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-07-13ريف دمشق03280004207هالدالل خالد يزبك15113200151

258كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال184.0020038علميثانوية عامةثانوية1984-07-10ريف دمشق03110040694شفيقةحسن سعيد صقر15213200152

1441معلم حرفةوزارة التربية1440معلم حرفةوزارة التربية1439معلم حرفةوزارة التربيةالال57.0620055تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1984-01-01ريف دمشق03110036807ازهاركيوان سالم صقر15313200153

85كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1321.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-05ريف دمشق03190017226هند وحودنور محمد عبده15413200154

وزارة التجارة الال3060.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-13حمص04140041107زكيهراما يوسف ضاهر15513200155

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع252بائع

حسابات ارزاق

288مساعد محاسبوزارة الدفاع271

100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال61.17201110تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-01-01ريف دمشق03110041007امال صقركمال حسن صقر15613200156

85كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1487.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-06حمص04070015699قمريارا عامر الصبره15713200157

وزارة الزراعة الال69.8220210انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-11-01ريف دمشق03110076697انعامهديل نزيه مسعود15813200158

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

119كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1392.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03160018893كريمةشام محفوظ قطيط15913200159

119كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15ريف دمشق03160019384كريمهنهى محفوظ قطيط16013200160

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-07دمشق05150061719فايدةزينة ابراهيم بدور16113200161

والتعاون الدولي

274كاتبوزارة الدفاع17منشئ

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-30الالذقية06200040743رانيهرهف بشار اسعد16213200162

والتعاون الدولي

274كاتبوزارة الدفاع17منشئ

وزارة الزراعة الال66.0920180انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1997-03-25ريف دمشق03130033336مريمخالد عبد الناصر العسراوي16313200163

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

70كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-31درعا12130011410غازيهيمنى نضال الحلقي16413200164

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال199.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-08-01طرطوس06010055209فلاير ونوسنغم محمد الشيخ16513200165

الداخلية وحماية 

المستهلك

258كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

المعهد التقاني للهندسة معهد1993-06-06دمشق03200021037سعدهعبد الرحمن محمد المويل16613200166

الميكانيكية والكهربائية

297فني كهرباء آالتوزارة الدفاعالال71.4620200كهرباء

المعهد التقاني إلدارة معهد1988-03-23ريف دمشق03040000728غادهمحمد عبد الرحمن القاضي16713200167

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال71.8420092إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-14ريف دمشق03110033199وضحىمرفت يحيى ابو خير16813200168

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-10ريف دمشق03040004526وفاءوئام نقرش نقرش فهده16913200169

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-01حمص04230017400جوزفينرهف فجر العلي17013200170

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01السويداء03130003920اكتمال الحلبياناس سلمان الحلبي17113200171

هيئة التخطيط 86كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01ريف دمشق03140002437زهيةميساء عبد الرحيم المكاوي17213200172

والتعاون الدولي

274كاتبوزارة الدفاع17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03110005860ياسمينلما عبد الكريم الشيخ17313200173

107كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-11ريف دمشق03250110190امينهايمان محمود خليل17413200174

وزارة االدارة الال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-27دمشق03120026279ملكه ادريسهنادي اديب جمعه17513200175

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1015شرطي

المحلية والبيئة

115كاتب ضبطوزارة العدل64شرطي

هيئة التخطيط الال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-08ريف دمشق03230013470خديجةنور الهدى محمد ابو دخل هللا17613200176

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع79كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

64كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-20ريف دمشق03250046558امينة خليلهيفاء محمود خليل17713200177

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-23ريف دمشق03350007735زهرة صفاياانتصار سلمان قادبية17813200178

118كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2433.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-24ريف دمشق03150029002عواطفهناء مروان هالل17913200179

289كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاعالال1645.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-30إدلب07100010131سعاد القدحنغم أحمد قلعة جي18013200180

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-28الالذقية04140032378اعتدالدانيا فيصل سعد الدين18113200181

489كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال1598.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-04ريف دمشق03250011016فاطمهآيات ايمن خليل18213200182

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01إدلب07030098773ليلىنابغة عادل خليل18313200183

وزارة االدارة الال155.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-25القنيطرة14020058180عصريهنجاح علي الخضر18413200184

المحلية والبيئة

61كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-21ريف دمشق03110024027مديحهنور حسين ضحى18513200185

وزارة االدارة الال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-20ريف دمشق03120007888خديجهنجاح عبد القادر خميس18613200186

المحلية والبيئة

61كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

262كاتب اولوزارة المالية22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال195.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-17دير الزور09120000584سوسن االحمدعال اياد الرحبي18713200187

91كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالنعم163.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-09ريف دمشق03190024125انيسةفلاير محمود عبدو18813200188

64كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03250101245ميساءامينه محمد ناصر الشيخ18913200189

101كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-19ريف دمشق03300068716امنههاجر ابرهيم النعيمي19013200190

262كاتب اولوزارة المالية22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1666.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-05-04دير الزور09120000356سوسنلينا اياد الرحبي19113200191

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03110038799اميمةندى سلمان عماد19213200192

وزارة الزراعة الال72.7520111تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1989-07-20ريف دمشق03130013048أمينة العسراوياحمد محمد جمعة العسراوي19313200193

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

75 من 3صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

هيئة التخطيط 86كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-20ريف دمشق03140008766حوريةهبة عبد الرحيم حوا19413200194

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

97عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء104عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال63.5520072تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1988-01-05الحسكة08130023228ماشاءهللاسمير حسين عبدو19513200195

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-10ريف دمشق03280050509فاطمةمريم أحمد رباح19613200196

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-03ريف دمشق03280017926سبتهفاطمة نمر فارس19713200197

وزارة االدارة النعم3027.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-11-21ريف دمشق03110074557سماهراليسار سليمان بدر الدين19813200198

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

1017محاسب تكاليف

وزارة االدارة الال85.9220190الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1999-07-11ريف دمشق03360021749ريما الموازينياسراء يحيى راضي19913200199

المحلية والبيئة

42مساعد مهندس

وزارة االدارة الال3489.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-05-17ريف دمشق03130013487فاطمةنورمان قاسم حماده20013200200

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 63محاسب

والبيئة

62محاسب

هيئة التخطيط الال112.0020045أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-05ريف دمشق90010107977امنة قريشيفادي يوسف قريشي20113200201

والتعاون الدولي

61كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

59كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-09الالذقية06120032418أميرة بدرانآالء هيثم منصور20213200202

وزارة التجارة نعمال418.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-04-03طرطوس10260001463زكيهراميا علي سليمان20313200203

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

71كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-28القنيطرة14030057121جميلة سمسمياسمين محمد محمود20413200204

259كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة الماليةالال2446.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-26ريف دمشق03360021726ريماناديا يحيى راضي20513200205

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-14ريف دمشق03130032932صبحيه سعاداترهف عادل مرعي20613200206

489كاتب ضبطوزارة العدل117كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10ريف دمشق03030029648نعمةسميرة علي التلي20713200207

وزارة االدارة الال1597.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-28ريف دمشق03120034730نايفه حواطعمر خالد عكو20813200208

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 39جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1016مدقق

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال1613.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01ريف دمشق03280032415مكيهعالء حسين الرفاعي20913200209

المحلية والبيئة

89كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل26جندي إطفاء

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15ريف دمشق03150024859رحمهدالل عبده غزال21013200210

وزارة الزراعة 256كاتب اولوزارة الماليةالال1690.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-05-06القنيطرة14030013776لميسنانسي محمد علي21113200211

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

266كاتب اولوزارة المالية1024

وزارة الزراعة الال76.5320200إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-06-14ريف دمشق03120020727فدوىهبة محمد صبحي قبالن21213200212

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

276كاتبوزارة الدفاع63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02ريف دمشق03060018029اماليابسمه دمر درويش21313200213

89كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-17ريف دمشق03280097638شريفهتغريد موسى موسى21413200214

64كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال2157.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10ريف دمشق03250024760رجاء فرعونجويل وليم العسافين21513200215

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع62كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-15ريف دمشق03060018045اماليارودينه دمر درويش21613200216

الدولي

17منشئ

263كاتب رئيسيوزارة المالية136مؤشروزارة الكهرباء134مؤشروزارة الكهرباءالال159.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-05-27حمص04170076648مائدهشهزار هيثم الضاهر21713200217

276كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15دمشق14050006952نجلهمؤمنه خالد العبد المجيد21813200218

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-09ريف دمشق03300004797خديجةسمر محمد عيد علو21913200219

وزارة االدارة الال386.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-01-08ريف دمشق03290009157حوريهيسرى ابراهيم غاليه22013200220

المحلية والبيئة

46محاسب

وزارة االدارة المحلية 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01ريف دمشق14010008169جميله العليسجا صالح مصطفى22113200221

والبيئة

36شرطي

66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2078.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03حماه05130027293وفيقهميس طاهر حمود22213200222

هيئة التخطيط والتعاون 99كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2171.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-23ريف دمشق90010206080داللدعاء محمد صالح22313200223

الدولي

17منشئ

260كاتب أولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة الماليةالال2339.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-01ريف دمشق03050002070سمرفؤاده فاروق نصر22413200224

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2422.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01ريف دمشق03300017782ليلىأسماء عيسى المصري22513200225

وزارة الزراعة نعمال66.4220040زراعات محميةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1984-03-20طرطوس10260001113زكيهفاطمة علي سليمان22613200226

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 64مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

المعهد التقاني للهندسة معهد2000-01-03ريف دمشق03050002447سهام عقلوفيإناس عمر عوض22713200227

الميكانيكية والكهربائية

قياسات فيزيائية وضبط 

جودة

وزارة االقتصاد 378مساعد فنيوزارة الصناعة82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال68.3920210

والتجارة الخارجية

96فني صيانة

وزارة االدارة المحلية 78كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2068.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-10ريف دمشق03220012300ظريفه ياسمينهمشهور حسن ياسميته22813200228

والبيئة

21شرطي

وزارة الزراعة الال66.1820080إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-07-13القنيطرة14060001441فاطمهبدرية علي جيرودي22913200229

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-19دمشق01040166000فطمهنغم نبيل شوشر23013200230

وزارة االدارة الال154.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-23القنيطرة14040053233مريم العقيليقتيبة محمد العقيلي23113200231

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 99كاتب ضبطوزارة العدل36شرطي

الدولي

17منشئ

104كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاعالال1469.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-03ريف دمشق14040050344فاطمهمرام موسى محمد23213200232

وزارة االدارة الال1643.0020170علميثانوية عامةثانوية1996-01-20ريف دمشق03130031554فاطمةامنة احمد السعدي23313200233

المحلية والبيئة

255كاتب أولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء39جابي

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال69.3220200المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1999-10-04القنيطرة14010055715فاطمة قبالنآيات عوض الفندي23413200234

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال79.3920200المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد2001-02-19القنيطرة14060044790مريم الفنديهدى فواز جيرودي23513200235

104كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاعالال1527.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01القنيطرة14040054745ناريماناسراء وليد عيسى23613200236

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-26الالذقية06100075926وسام اسعدمايا لؤي شقيرة23713200237

الدولي

17منشئ

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1479.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03280059419نمريهفاطمة قاسم البدوي23813200238

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25ريف دمشق03280013720فطومعهد محمد شاميه23913200239

وزارة االدارة الال2309.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-27ريف دمشق03020049641سهامرائدة جمعة غسان24013200240

المحلية والبيئة

94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2297.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-25ريف دمشق03220012952امالروان ابراهيم محمود24113200241

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1292.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15القنيطرة14030047659خلودبتول فواز المبارك24213200242

المعهد التقاني للعلوم معهد2000-08-03ريف دمشق03220011939فاطمههدى حسين محمود24313200243

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال68.9620200مصارف

وزارة االدارة الال1831.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03020000219بشرى محسناسراء مجد الدين عيسى24413200244

المحلية والبيئة

94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

63كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-24درعا12100013376فيحاءمحمد هاشم قاسم24513200245

78كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20ريف دمشق03220011978فاطمةسندس حسين محمود24613200246

117كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04010757392خدوجفيروز حلمي المطر24713200247

75كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01ريف دمشق03200013788مريمسليمه احمد غانم24813200248

118كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01ريف دمشق03120006807حمدهفضيلة حسين حجازي24913200249

75كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-22دمشق03200013738ليلىراما يوسف غانم25013200250

وزارة التجارة الال270.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-01-09حمص04190081408فاطمهوفاء احمد الطالب25113200251

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع245محاسب

حسابات ارزاق

وزارة االدارة المحلية 271

والبيئة

29محاسب واردات

وزارة االدارة نعمال231.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-25ريف دمشق03040012387بدرية عبد هللافلك عدنان جمعة25213200252

المحلية والبيئة

128مؤشروزارة الكهرباء19أمين صندوق

132مؤشروزارة الكهرباء254كاتب أولوزارة الماليةالال222.6020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-26دير الزور09010025675منتهى العلواننها عبد الجبار صالح العلي25313200253
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال2598.0020180ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية2000-01-01ريف دمشق04150032352ميساءحنين عدنان حبيب25413200254

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

21قاطع فاتورةوزارة التربية268كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال1678.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-15الالذقية06040012521شهاز سلمورؤى أمير فاضل25513200255

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-01ريف دمشق03300050774زينبدعاء علي الرحال25613200256

وزارة الزراعة الال73.9720150إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1995-09-29ريف دمشق90010226156منال العمريبراءة نبيل العمري25713200257

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

وزارة التجارة الال331.0019940ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-03-19دمشق04150000553زهرهميساء محمد الحسن25813200258

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-12ريف دمشق90010244211منالغفران نبيل العمري25913200259

هيئة التخطيط 109كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-09ريف دمشق03020059728رندةنورة سليمان الفراش26013200260

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

61كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01القنيطرة14010078953ليالاالء ذرار شبيب26113200261

275كاتبوزارة الدفاع100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-01ريف دمشق03300078621مريمسمر سليمان رحال26213200262

493كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1977-04-19ريف دمشق03280021333ندوةمنى خالد رومية26313200263

المعهد التقاني للعلوم معهد1988-05-15ريف دمشق03020036641ايمانعال محمود الحمصي26413200264

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال60.8520100محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

وزارة االدارة الال2108.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10ريف دمشق03340008464صفاءوسام رضوان شفوني26513200265

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط 1025شرطي

والتعاون الدولي

وزارة االدارة المحلية 17منشئ

والبيئة

1019شرطي

وزارة االدارة الال2192.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-16إدلب07030048230فاطمةاية علي مقدود26613200266

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1025شرطي

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 36شرطي

الدولي

17منشئ

266كاتب اولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال176.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-23ريف دمشق03080042882زينبدعاء عبد اللطيف خليفة26713200267

61كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-20القنيطرة14030020392شريفهاالء محمود شحاده26813200268

وزارة االدارة الال363.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-07-25ريف دمشق03250003531وردهعائده عز الدين الشوا26913200269

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

هيئة التخطيط الال1845.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-01ريف دمشق03210033452عهد حدرعباس بكري بكري27013200270

والتعاون الدولي

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

59كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020126أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28الالذقية06090013792حمامهحاتم ابراهيم خرما27113200271

118كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-09ريف دمشق03140013802سكينه الديبنادره رياض الشيخة27213200272

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2124.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01الالذقية06100068127فكتوريهمرح عبد الكريم عمار27313200273

70كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاعالال103.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-26الالذقية06100014252هيام احمدثناء مدحت حماد27413200274

259كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة الماليةالال2001.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-25ريف دمشق03210010833شذىثناء ابراهيم العواني27513200275

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15حماه05120007632ريمه الحسننيرمين أحمد المزنه27613200276

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-05-17حمص04230014863هناءبتول غسان ضحية27713200277

سابقا

1367مدرس مساعدوزارة التربية1363مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8320040تربية موسيقية

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال2320.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-06ريف دمشق03110072913زينبريم محمد جهيم27813200278

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

255كاتب أولوزارة المالية1023

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-23دمشق01020012385هيفاءعال محمد مساعد ظبيان27913200279

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1400.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-30ريف دمشق03300085458حوريههبة المع خريبه28013200280

وزارة االدارة الال2220.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-19ريف دمشق03130031958فاطمهوالء يحيى عثمان28113200281

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 74جابي

المحلية والبيئة

255كاتب أولوزارة المالية39جابي

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15حماه05010177263غادةدجانة موسى الراس28213200282

62كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05010743881غادهلبانا موسى الراس28313200283

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-14الالذقية10140005430فاطمهنبال احمد صالح28413200284

وزارة االدارة الال1511.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-23ريف دمشق03030029683هدىماجد عبد الغني التلي28513200285

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط 27منشئ رئيسي

والتعاون الدولي

59كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 120كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20السويداء03350014540ميله بالنحنان أيمن كحول28613200286

الدولي

17منشئ

489كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلنعمال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-13حمص04200026016هندعال محمد قنبر28713200287

73كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1441.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-23ريف دمشق90010257301نورهديل عماد االسدي28813200288

وزارة االدارة الال284.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-03-06حلب02288003445حنيفه جولونارمين جميل مصطفى28913200289

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

هيئة التخطيط 120كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-11الالذقية06230013046بشرى حمودنبيله يوسف حبيب29013200290

والتعاون الدولي

59كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01ريف دمشق03300092606ندوهسهام ايمن السوطري29113200291

108كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع102كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-15ريف دمشق13020002123وداد كرابيليربى زيد نصر29213200292

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.3220160تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1993-05-06ريف دمشق03180011975منيرا شروفدالل محمد عطى قاسم29313200293

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-18دير الزور09080035621روضههيفاء عبد الجبار التركي29413200294

الدولي

17منشئ

105كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1771.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02ريف دمشق14040054830غازيه ابراهيمفاطمة ابراهيم ابراهيم29513200295

وزارة االدارة 106كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-08حمص05050118118حميدهيارا عبدو سلمان29613200296

المحلية والبيئة

104كاتب ضبطوزارة العدل1007شرطي

وزارة االدارة الال124.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-01-21ريف دمشق03340022882مريم المغربياحمد سامي هشام عرفة اللحام29713200297

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 37جابي

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء22جابي

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1469.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-30ريف دمشق03280017608فاطمهصباح محمد فياض29813200298

وزارة الزراعة الال400.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-12-28حماه05160035782ودادلبنى احمد العلي29913200299

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

275كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01حماه05100048825حسيبه اسمندررزان نواف ابراهيم30013200300

102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15الالذقية06210000980سهام طهنغم جهاد طه30113200301

275كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-03حماه10270000793مصريه سليماننسرين سليمان معال30213200302

489كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-10ريف دمشق03060017569صفيهحنان علي احمد30313200303

101كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-10القنيطرة14040054826غازيه ابراهيمرائده ابراهيم ابراهيم30413200304

276كاتبوزارة الدفاع75كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-03القنيطرة14040054362لمياايمان خالد ابراهيم30513200305

هيئة التخطيط والتعاون 105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1430.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-27ريف دمشق03120046940امل راجحآيات يوسف راجح30613200306

الدولي

17منشئ

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2519.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-20ريف دمشق03040025879منيرههبة هللا محمد فهد الدرويش30713200307

هيئة التخطيط والتعاون 105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1422.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03120038037فاطمههيا محمد راجح30813200308

الدولي

17منشئ

112عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباءالال261.0020098كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-05-01ريف دمشق03280026035بسيمه حيدرخالد محمد حيدر30913200309

102كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-21القنيطرة14010042493عائشهفردوس محمد مختار منال محمد31013200310

489كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-25ريف دمشق03060017601صفيهرجاء علي احمد31113200311

116كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-20ريف دمشق03210017396صالحةاالء محمد دياب31213200312

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-20دير الزور09120014897فاطمةريم اعبيد العلي االحمد31313200313

هيئة التخطيط الال137.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-20طرطوس10140009289شهيره درغاممرفت فيصل ابراهيم31413200314

والتعاون الدولي

70كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

124مؤشروزارة الكهرباء270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1651.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03280054808ديبهأميه عبد هللا الحاجي31513200315

489كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2062.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-08ريف دمشق03060017619صفيهلورنس علي أحمد31613200316

489كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع109كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-16ريف دمشق03020026097كوثر الزرباحنين بسام خالد31713200317

489كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25ريف دمشق14040071564ترفه الحسنأسماء ضاهر العلي31813200318

75 من 5صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

115كاتب ضبطوزارة العدلالال1516.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-01ريف دمشق03120043762خديجةبيلسان محمد زريفه31913200319

68كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01درعا12180008808ظريفةخوله طعمة الرشيد32013200320

وزارة الزراعة 256كاتب اولوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباءالال141.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03020025172رندههيفاء احمد الجعيداني32113200321

واإلصالح الزراعي

1024مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال329.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-08ريف دمشق03040024985حياة الكيالنيوئام يحيى الناطور32213200322

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29محاسب واردات

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1301.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-11ريف دمشق03190057325هيامرشا حيدر ادريس32313200323

276كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-30ريف دمشق14040054821غازية ابراهيمسمر ابراهيم ابراهيم32413200324

وزارة االدارة الال1657.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-02-01ريف دمشق03120043781حناناسماء هايل زريفه32513200325

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 74جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1016مدقق

والبيئة

39جابي

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال155.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-06-08ريف دمشق03140021219فاطمة الشيخةامل احمد عربش32613200326

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1019

102كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال1193.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-30درعا12180008685حسينهناريمان حسان الرشيد32713200327

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2163.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-23ريف دمشق03040025871منيره جيروديهمروه محمد فهد الدرويش32813200328

وزارة االدارة المحلية 84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020073أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-20ريف دمشق03280013387سماهرمحمد احمد بدير32913200329

والبيئة

26جندي إطفاء

وزارة االدارة الال357.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-12-26ريف دمشق03040019435لطفيه خلفمرام موسى عرعش33013200330

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29محاسب واردات

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

78كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1616.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-12دير الزور09120069917حمده الظاهراسمهان احمود العبد الغفور33113200331

102كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال2024.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-29درعا12180008716حسنيهريم حسان الرشيد33213200332

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1381.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-18ريف دمشق03190022274اماني معطيراما خالد شنيني33313200333

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3064.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-01-01ريف دمشق03150016531شهرزادخالد محمد شحاده33413200334

اولى

111عامل مهنيوزارة الكهرباء1033

وزارة الزراعة 258كاتب اولوزارة الماليةالال2149.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-05ريف دمشق90010223457سميرة احمدنور محمد محمد33513200335

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1023

والبيئة

37جابي

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال1574.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01إدلب07040049724بشره الحالقعليا ابراهيم العلي33613200336

المحلية والبيئة

37جابي

وزارة الزراعة 258كاتب اولوزارة الماليةالال2454.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-05-15ريف دمشق90010220730زينبفادية حسين صالح33713200337

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1023

والبيئة

37جابي

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال1763.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-01ريف دمشق03020028061منى الجعيدانيرحمه حسام الجعيداني33813200338

واإلصالح الزراعي

1024مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال3554.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-10ريف دمشق03130022742اميره ابو ضاهرحليمه حسان البقاعي33913200339

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 63محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة التجارة الال346.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-25إدلب07100099840كلثومديما احمد القدور34013200340

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-14ريف دمشق03140049820عليا المبيضعال امين جونه34113200341

هيئة التخطيط والتعاون 289كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدلالال2435.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-12ريف دمشق03120046797سميرهنور محمد راجح34213200342

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط 115كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-26دمشق03130013746احالم حيدرمرح نضال قبالن34313200343

والتعاون الدولي

274كاتبوزارة الدفاع17منشئ

22قاطع فاتورةوزارة التربية252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال206.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-09-13الالذقية06100004727اديبةسهاد محمود يوسف34413200344

وزارة الزراعة الال465.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1983-03-01القنيطرة14010023318فاطمة شعيبخلود حسن حسن34513200345

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1478.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03200037483هديه عوادنوره محمود عواد34613200346

الدولي

17منشئ

وزارة االدارة الال2671.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03220000377خديجهفداء معطصم نموس34713200347

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة المالية22جابي

وزارة االدارة الال2649.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-12-01ريف دمشق03110043059مثيلهفهد داوود الحجله34813200348

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 63محاسب

والبيئة

62محاسب

هيئة التخطيط والتعاون 98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-02ريف دمشق13030015360ابديعهرمزيه فاضل بحه34913200349

الدولي

17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01طرطوس10110002637لينالميس علي عثمان35013200350

92كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-22حمص02210036222زهرةسناء علي الحايك35113200351

هيئة التخطيط والتعاون 104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1508.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-09ريف دمشق03110050974نركيهاريج وديع سكيكر35213200352

الدولي

17منشئ

102كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-16ريف دمشق03110077262كميلة عمادعبير علي عماد35313200353

وزارة التجارة الال239.0020087ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-03ريف دمشق03050035641غادهعبدهللا يوسف احمد35413200354

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-10ريف دمشق03020021632صباحانعام محمود بكر35513200355

الدولي

17منشئ

وزارة الزراعة الال2080.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-10-02القنيطرة14030048958رندهسندس نذير سعيد عبد هللا35613200356

واإلصالح الزراعي

1024مساعد أمين مستودع

المعهد التقاني للصناعات معهد1990-01-28دمشق03020031670جانرشا محمد خير شيش35713200357

الكيميائية

373عامل تحليل مخبريوزارة الصناعةالال64.7220100مخابر كيميائية

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1324.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-01ريف دمشق03010169771خالديهفاروق محمد البرغش35813200358

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-03ريف دمشق03020021953صباحبدور محمود بكر35913200359

الدولي

17منشئ

270كاتب اولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1912.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-10-30ريف دمشق03190070365وفاءريم وليد شافعه36013200360

المعهد التقاني إلدارة معهد1989-02-20إدلب07040018343ربابزهراء يحيى خضير36113200361

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال72.2020100إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-01السويداء13050035227سلوىفاديا يحيى زهر الدين36213200362

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-12ريف دمشق90010227341ودادحال مصطقى دواه36313200363

125مؤشروزارة الكهرباءالال1837.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-15ريف دمشق03180063079فاطمهوالء احمد يونس36413200364

76كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-29ريف دمشق03150047222زهرهمروه طالب القادري36513200365

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-02ريف دمشق03030055589مريمضحى جهاد النجار36613200366

274كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2025.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03250106765نصرهسعيد حسن ابو زيد36713200367

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1727.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-14ريف دمشق07110077703سلوىبراء عبد الكريم اليوسف36813200368

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1937.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-24ريف دمشق03120037756هند راجحهديل عماد يحيى36913200369

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-22ريف دمشق06190000388لميارضاب سالم ابراهيم37013200370

252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال2151.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03100021345زريفهعهد شفيق جمعه37113200371

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10إدلب07030115600اميرةنسرين جميل الحسين37213200372

الدولي

17منشئ

95كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-16إدلب07190035113سعادايمان محمد سبيع37313200373

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال252.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27دير الزور09090011125فوازةهدى كمال الشمالن37413200374

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-01إدلب07040031571مريممها جميل شاقول37513200375

الدولي

17منشئ

وزارة الزراعة 132مؤشروزارة الكهرباء137مؤشروزارة الكهرباءالال1816.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-25ريف دمشق03300014763ميرفت بكريمها علي الصعيدي37613200376

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

75 من 6صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةنعمال1778.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-01القنيطرة14020049146هدهياسمين علي العالن37713200377

وزارة الشؤون 1399مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.1520120هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1992-06-01إدلب07030028881رقيةنرمين علي يسين37813200378

االجتماعية والعمل

81مبرمجوزارة الكهرباء59منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال2212.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-08-06حلب02250131882خديحهامل عبد الرزاق هاشم37913200379

المحلية والبيئة

277كاتبوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية37جابي

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03210002664نظيرهراما يوسف عوض38013200380

وزارة الشؤون 1399مدرس مساعدوزارة التربية81مبرمجوزارة الكهرباءالال71.2120150هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1993-08-20إدلب07030036942مريم الدريعايمان محمود زين38113200381

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1907.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01القنيطرة14030019384حنانيارا رضوان الفتيان38213200382

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-09ريف دمشق90010212970فتحيةاسالم محمود معتوق38313200383

الدولي

17منشئ

261كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال1591.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-24دمشق01010392931سلمىمروان محمد ابراهيم البوش38413200384

61كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-23دمشق03320009824مريم العويدوفاء حسين السيد المحمود38513200385

61كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120049498ميادهاسماء علي المحمد العلي38613200386

المعهد التقاني إلدارة معهد1999-08-09حماه05190032435جمانهزينب محمد يونس38713200387

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال81.2120210إدارة مؤتمرات ومعارض

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

وزارة االدارة 115كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-04ريف دمشق03120038443رفاءرغده جمال راجح38813200388

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1013شرطي

والبيئة

1015شرطي

98كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-09القنيطرة14020009035فاطمهخديجة رضوان رحال38913200389

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1985-01-27ريف دمشق03330021152داللانعام ديب المرجى39013200390

والتمويل

وزارة الشؤون الال62.4620100محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

289كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-10الالذقية06100029698مدينهعفراء محمد حسن39113200391

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-20حمص04020042146آمنة مشعلسارة عدنان الخضر39213200392

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-17ريف دمشق07030109373هدىهال منيف الفاعور39313200393

106كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-08حماه05190001192نور الهدىسرور علي عباس39413200394

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-07حمص08010037932شمسهفكتوريا الياس اوديشو39513200395

275كاتبوزارة الدفاع102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال2178.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-26درعا06090052694اسيا رطابهفرح عارف صقور39613200396

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2122.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-02السويداء13080021002مناهل المحيثاوينور رائد المحيثاوي39713200397

275كاتبوزارة الدفاع102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-12درعا12140038518منتهىلمياء منصور المصري39813200398

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07ريف دمشق03170014570عليا الطويلغدير علي اسماعيل39913200399

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-01-01حماه05030066134خديجهآية ياسر االبراهيم40013200400

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربية1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020210تربية موسيقية

79كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-11ريف دمشق03230008295ابتسام القاضيعامر امير الجوجو40113200401

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-09-12الالذقية06110023514سلمىساميه علي عيسى40213200402

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0720160أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-06-07ريف دمشق03280056767منىاالء محمد جمال السحلي40313200403

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-09حمص04020041445سعاد العثماننور ميهوب السموني40413200404

75كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-22درعا12160140422جهينهرزان عدنان الناصر40513200405

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1549.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-30دمشق03120032961خالديهعهد احمد ضاهر40613200406

95كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03ريف دمشق03170014572عليا الطويلمروه علي اسماعيل40713200407

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-07الالذقية06200076041خديجههال هالل فياض40813200408

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.6520150أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1995-05-03ريف دمشق03280079187نوفرتهازار جرجس عبد الملك40913200409

270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال1230.0020200علميثانوية عامةثانوية1998-05-05ريف دمشق03280027157حسنه فياضحنان علي شبيب41013200410

493كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-10ريف دمشق03280059809مكيهفطوم محمد عبدو41113200411

59كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-09ريف دمشق03200006769صبحيهمنال عبد الرزاق الططري41213200412

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-25ريف دمشق03300052791حسنه الفراجدله علي الفراج41313200413

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-17ريف دمشق03110038755سوريهعائده مسعود عماد41413200414

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1539.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01ريف دمشق03160018360رابعه نجمهسارة عبد الرؤوف سلحب41513200415

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال151.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01درعا12040014555وفيقههاله غازي الغزي41613200416

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04120061049صباح حيدربانا سهيل حيدر41713200417

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-15ريف دمشق03300002257حياة عبد القادرمعتصم باهلل عبد الحفيظ زعبوبه41813200418

493كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01ريف دمشق03280054864اسعافامل ديب الحاج41913200419

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-01ريف دمشق03200019646نظميهعبير رفيق الشمالي42013200420

493كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل117كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-10ريف دمشق03280027181حسنهسمر علي شبيب42113200421

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01حمص04080006851نديمهلبنى عدنان الموسى42213200422

126مؤشروزارة الكهرباءالال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03140061332سريه غنيمروعه هيثم حمره42313200423

79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-17ريف دمشق03210014517سلمىامل علي بسيبث42413200424

100كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلنعمال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-28حمص04200024152ثلجيةسناء حمود الحريري42513200425

وزارة االدارة الال3501.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-20ريف دمشق03120029709نجوى غانمرزان نواف شعيب42613200426

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 63محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 62محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة 133مؤشروزارة الكهرباءالال1990.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-10ريف دمشق03120027736ياسمين حصويهجمانه محمود حصويه42713200427

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 39جابي

والبيئة

74جابي

وزارة الزراعة الال64.1020200زينة وتنسيق حدائقالمعهد التقاني الزراعيمعهد1997-02-22حماه05090009826غنوى جبرحنين حسان ضوا42813200428

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال78.8020070بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-01-20درعا12160035484فاطمهناهد فواز العلوش42913200429

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-07-10ريف دمشق03190042067عطافمرح احمد حبيب43013200430

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.6720210تربية فنية

وزارة االدارة نعمال1677.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-24القنيطرة14060016919نعمهمجد سليم الذياب43113200431

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1006شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1033جندي إطفاء

والبيئة

1034جندي اطفاء

275كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال70.6820170مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-01-27ريف دمشق03190018672بهيه الشقهنداء رشيد الشقه43213200432

وزارة الزراعة الال160.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-08-04ريف دمشق03010166929حسنهتبارك تيسير فارس43313200433

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1020مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

256كاتب اولوزارة المالية1025

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-29حماه05150106368عزيزهمرح عبدو محفوض43413200434

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1797.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-10-02طرطوس10240013575اميرهغالب محسن خليل43513200435

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-10ريف دمشق03210029677راتبه مطرحال ياسر العاص43613200436

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1790.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-11القنيطرة14060021213صبحيةوالء عطيه اسماعيل43713200437

101كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-29ريف دمشق01040011499سمر الزينياسمين سامر علوش43813200438

وزارة االدارة الال1809.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-03ريف دمشق03210032778غزاله احمدهبة  هللا احمد طياره43913200439

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 22جابي

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء71جابي

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.6720180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-20ريف دمشق03180068484اسمهاننايفة ظافر عبد هللا44013200440

وزارة التجارة الال83.7720118تصنيع ميكانيكيالمعهد التقاني الصناعيمعهد1991-10-26ريف دمشق03280016624سعادمالك ابراهيم عيروط44113200441

الداخلية وحماية 

المستهلك

371عامل صيانة ميكانيكيةوزارة الصناعة284مساعد فنيوزارة الدفاع249فني ميكانيك

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.5720180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-08-21ريف دمشق03190053931نزههافراح عبد المعين الغاوي44213200442

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال1692.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-20القنيطرة14030020336فاطمه عليديانا علي العقال44313200443

المحلية والبيئة

261كاتب اولوزارة المالية37جابي

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.8620200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-05-13ريف دمشق03180027668فلايرميسم دياب رشيد44413200444

289كاتبوزارة الدفاع71كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1498.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01الالذقية02390122320زينب العبد هللاايه حسن الجنيد44513200445
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هيئة التخطيط 103كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20حماه05160045529دعدمنى ابراهيم فتيق44613200446

والتعاون الدولي

489كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال86.5019990مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1978-06-01ريف دمشق03100012218حكيمهمها موفق سوسق44713200447

األولية

369

255كاتب أولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء254كاتب أولوزارة الماليةالال1974.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-09ريف دمشق03260002748فاتن شحادةنور عيد عبيد44813200448

289كاتبوزارة الدفاع71كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-22الالذقية06100021098سعدهاسمهان اسكندر دعبول44913200449

275كاتبوزارة الدفاع70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-06حماه06170028205وجيههحنان سلمان حسن45013200450

وزارة االدارة 105مساعد فنيوزارة الكهرباءالال68.4220090الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1988-01-10ريف دمشق03140002442عطرية عليانهناء فوزي مقصود45113200451

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 23مساعد مهندس

والبيئة

40مساعد مهندس

وزارة الزراعة الال79.3320180إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1991-01-01ريف دمشق03130024411عائشهفاطمه احمد قبالن45213200452

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-23ريف دمشق03340005228شفيقهعلياء شفيق يوسف45313200453

75كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال1576.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-07حماه05160006928منيره عباساريج عدنان خضور45413200454

62كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1400.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-03حماه05160029696ابتسام الحسينريم عيسى قرفول45513200455

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1971-12-21ريف دمشق03140043357نجمة نجقآمنة محمد جمعة45613200456

110كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1384.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-24ريف دمشق03050049447زمزمنرجس محمد الشايب45713200457

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع100كاتب ضبطوزارة العدلالال1398.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02حمص04010947755اخالصلجين عدنان العباس45813200458

الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-10ريف دمشق03190044757فاطمهصفاء حسين القليح45913200459

82كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال2014.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15ريف دمشق03140007021فاطمة علياننورشان أنور عليان46013200460

وزارة االدارة الال153.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-11-07ريف دمشق03010096448انعاماسراء احمد حجازي46113200461

المحلية والبيئة

30مدقق نفقات

105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-03حلب02120168298مريم االبراهيم الحسينفطوم لؤي فهيم العلوش46213200462

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال2430.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-27دمشق03110063903امينه خليلتسنيم جمال الخطيب46313200463

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

98كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-06-25القنيطرة14040034624مريم الخليلعزيزه رمضان سعيد46413200464

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-10-14ريف دمشق03330063147ودادجويل ياسر داود راجحه46513200465

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال75.7220190محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال2140.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-02الالذقية06100073719وصالزين حسن شاهين46613200466

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-08-19القنيطرة14030055923داللرهف عبد هللا المحاميد46713200467

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال70.5120160مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 77مراقب مالي

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

وزارة التجارة الال200.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-02-23دمشق03110063894امينه خليلخلود جمال الخطيب46813200468

الداخلية وحماية 

المستهلك

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

وزارة االدارة 275كاتبوزارة الدفاعالال2242.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30إدلب07120028482بيجةرشا حسين العبد هللا46913200469

المحلية والبيئة

276كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

489كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1719.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-28القنيطرة14060016923نعمهرشا سليم الذياب47013200470

وزارة الزراعة الال72.2620200علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1999-07-08ريف دمشق03210029923زهوهايمان عبد الرؤوف حيدر47113200471

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 65مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

المعهد التقاني للعلوم معهد1994-11-01ريف دمشق03030033740دالل صادقةهبه محمد غريب47213200472

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة الماليةالال66.0620150محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 76مراقب

وحماية المستهلك

247مدخل بيانات

120كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-05ريف دمشق03360004114عزيزهتهاني صالح حوا47313200473

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال1615.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-22القنيطرة14060020688ربيعهروال يحيى المصطفى47413200474

وزارة االدارة الال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-12طرطوس10110030089اميرالميس محمد علي47513200475

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 97كاتب ضبطوزارة العدل1025شرطي

والبيئة

36شرطي

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-10ريف دمشق03280021663نادرهخلود خالد كراكر47613200476

92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال1428.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-15إدلب07030029452فاطمةحميدة حسين الحسين47713200477

277كاتبوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة الماليةالال145.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01حمص04200044959سعادازهار سامي الزعبي47813200478

وزارة التجارة الال259.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-10-07طرطوس10220028967حلبيهنداء حيدر حمدان47913200479

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال160.00200912أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-03القنيطرة14030029733وحيده مصطفىمحي الدين ايوب العتوم48013200480

وزارة االدارة الال132.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-27طرطوس10150011182سناء ابراهيمجيهان جومان صقير48113200481

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 97كاتب ضبطوزارة العدل1025شرطي

والبيئة

36شرطي

وزارة الزراعة 270كاتب اولوزارة الماليةالال1721.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-04ريف دمشق03290011279منالمايا محمد شديد48213200482

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

279كاتبوزارة المالية1021

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال2519.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220048492نجودرهف محمد العجي48313200483

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05170025200سجيرهسوزان عيسى طالب48413200484

وزارة االدارة الال2810.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-06-16ريف دمشق03210032008نجودسوسن اكرم رمضان48513200485

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 41محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

245محاسب

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب07030056635سماح نيولقمر حمدو نيول48613200486

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-08-15دير الزور09120101958خولةبيان داوود العبيد48713200487

سابقا

1361مدرس مساعدوزارة التربية1360مدرس مساعدوزارة التربية1367مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.2120110تربية موسيقية

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03150051168نادرهلين عبد الكريم العمر48813200488

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-13القنيطرة14010086823صبحه الطعمهكفاء موسى العسود48913200489

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1336.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-24ريف دمشق90010261483امل مصطفىريم عوني صالح49013200490

وزارة االدارة المحلية 268كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال217.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-10-03ريف دمشق03280054573خبصةفطوم نمر زغبي49113200491

والبيئة

75جابي

131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباءالال1659.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01إدلب07030029461حميدةآالء مصطفى زين العابدين49213200492

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-23القنيطرة14040020964زبيده حسينمياده جاسم ياسين49313200493

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-20حمص04230016300نجيحهرانيا ناصر الزير49413200494

الدولي

17منشئ

وزارة الزراعة الال63.8620060انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1984-01-15حماه05120022331سميرهرشا محمد دياب49513200495

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 65مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

69مراقب زراعي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03210021890رجاء حيدرريم عمران عليا49613200496

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1939.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03210036891فلايردلع ابراهيم هنديه عطش49713200497

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10ريف دمشق03210028729لمياناديه محمود حيدر49813200498

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2214.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03110034771عليا مستوحنين نعيم العلي49913200499

المعهد التقاني إلدارة معهد1993-09-14ريف دمشق03060039869صبحيهفاطمه خيري اسعد50013200500

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال70.2920180تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

وزارة الزراعة الال149.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-03ريف دمشق03050015583مريم محجوبعالء علي صالح50113200501

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-02-16ريف دمشق03210024049ايمانهدى ابراهيم هنديه50213200502

71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10الالذقية06100038413ثناءميالد يوسف خزام50313200504

107كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-01دير الزور09130021042صبحهدرسه جدي العساف50413200505
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة الشؤون 265منشئوزارة المالية1403مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6720170شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1994-01-18حماه05160006812داللنهى سمير خضور50513200506

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال67.0320150زراعات محميةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1995-01-28طرطوس10230012221نزيهامرام علي ديوب50613200507

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

المعهد تقاني للطب معهد1989-04-20إدلب07040033161هناءديمة علي حاج علي50713200508

البيطري

وزارة الزراعة الال67.5620120دواجن

واإلصالح الزراعي

78مراقب بيطري

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-06ريف دمشق03050022996فاطمهنوره محمد دعيبس50813200509

وزارة االدارة الال129.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-20ريف دمشق03150013306نظامفراس عبد الحليم هالل50913200510

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 77كاتب ضبطوزارة العدل26جندي إطفاء

والبيئة

1028شرطي

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-29درعا12160081510نوالرشا فارس الديك51013200511

وزارة االدارة الال1786.0020180علميثانوية عامةثانوية1991-03-01ريف دمشق03020051289مريمدعاء محمد االحمد51113200512

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة االدارة الال3096.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01ريف دمشق14020044623امنه الصليبيمحمد نوفل عمار51213200513

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

38محاسب

وزارة الزراعة الال393.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-04-15الرقة11010124391خديجهرمال محمد السوادي51313200514

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01ريف دمشق03020010846نور الهدىفاطمه محمد نجيب اسماعيل51413200515

هيئة التخطيط والتعاون 99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال1982.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05050160294دالل علوشرغداء عبدو العلي51513200516

الدولي

17منشئ

262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة الماليةالال1964.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-15الالذقية06110085047هيفاءروان بسام خليل51613200517

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-07-04الالذقية06120009398ناهي صالحمي نضال حسن51713200518

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال60.5220170مصارف

واإلصالح الزراعي

76مراقب

وزارة التجارة الال401.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1992-03-01ريف دمشق03120024744امنهمها احمد القادري51813200519

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01الرقة11010272201فضةبتول محمد المحمد51913200520

98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.7920200تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد2000-01-01ريف دمشق03280063487صباحسعدو محمد يونس52013200521

وزارة االدارة الال1669.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-27حماه05120007957رجاء حميشهنور الهدى وفيق حسن52113200522

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط 35شرطي

والتعاون الدولي

59كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-12حماه05100041828ايصالنيرما عبدو ابراهيم52213200523

91كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-30حماه05150072473فوزه شاعرمرفت غياث شاعر52313200524

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-26ريف دمشق03210002400زاهيةربى محمد ناصر الدين52413200525

هيئة التخطيط 489كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01القنيطرة14010091027خالديه سعدعائشه ضياء الدين محمود52513200526

والتعاون الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01طرطوس10260024190سميرهسوسن يوسف محمد52613200527

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط 489كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-20درعا12180005529جدعةعائشة خليل الغصين52713200528

والتعاون الدولي

17منشئ

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-11القنيطرة14010085013خضرهرانيه احمد احمد52813200529

82كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04ريف دمشق03100019547نهالغفران يوسف عاشور52913200530

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-27القنيطرة14010085035فضهغفران حمد احمد53013200531

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1592.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-18ريف دمشق03300095084ريم أبو عسلةمها محمد أبو عسلة53113200532

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

493كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-22ريف دمشق03280060813اسعاف حمدانفاطمه محمد ديب بشله53213200533

275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03360006156هدىشهد منذر صوان53313200534

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباءنعمال179.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-02-15ريف دمشق05160013226آسيا محمدمنال هيثم حسن53413200535

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1023

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال1820.0020190علميثانوية عامةثانوية1993-05-19ريف دمشق03010105237سميهبسمه محمد وليد ساعور53513200536

المحلية والبيئة

266كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال91.7820190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-10-22ريف دمشق03280025059هدى حسونأسماء فايز شحادة53613200537

هيئة التخطيط الال111.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01ريف دمشق03030030085فاطمههداية بشير محفوض53713200538

والتعاون الدولي

وزارة االدارة 17منشئ

المحلية والبيئة

94كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-18دمشق05120038661ابتسام حسوننورا حسين زرقه53813200539

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.2820170أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-09-30ريف دمشق03280059795اسعافهديل محمد ديب بشله53913200540

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباءالال216.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-02-16ريف دمشق03300002645فاطمهرهام رؤوف غاوي54013200541

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1023

118كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1663.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-14ريف دمشق03150010457منيرهميرفت موفق عبداللي54113200542

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-27دمشق07220061885حميدةميادة فؤاد العبسي54213200543

المعهد التقاني للعلوم معهد1990-01-01إدلب07040049872حواءلميس مطيع حاج احمد54313200544

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال61.7120110محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

299محاسبوزارة الدفاع291مدقق حساباتوزارة الدفاع247مدخل بيانات

120كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-02ريف دمشق03210025942وداد حيدرايمان احمد حمود54413200545

وزارة الزراعة الال86.2520200إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1994-01-26ريف دمشق03120032025اميره غياضبراءه علي غياض54513200546

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04طرطوس10240016848خديجهاروى علي اسعد54613200547

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120017895جميله العليصفاء جاسم العلي54713200548

100كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-13درعا12110010293غزالهغاده منصور بطحه54813200549

وزارة االدارة الال2141.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-30ريف دمشق03220000375خديجهيمنى معطصم نموس54913200550

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة المالية22جابي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10دير الزور09010234734فرات الهزاعهبه رياض الهزاع55013200551

وزارة التجارة الال3058.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-05-01ريف دمشق03250020066نهوىسالفه الياس حمصي55113200552

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

هيئة التخطيط والتعاون 70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1377.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-15طرطوس10240011516رمزيه دغيمرغد عادل عيسى55213200553

الدولي

17منشئ

275كاتبوزارة الدفاع95كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23القنيطرة14040016631عائشةيارا هشام الغازي55313200554

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-11-12دير الزور09050011062صباحشيرين هويدي الخلف55413200555

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-31حلب02210002004خديجةشيرين جعفر جعفر55513200556

276كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1419.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25دمشق04190087455حميدهلينا فواز فالحه55613200557

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1784.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-04حمص04020063551دارينرنيم فخري اسماعيل55713200558

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-08ريف دمشق03140052649فاطمهآمنه أكرم غزاله55813200559

المعهد التقاني إلدارة معهد1988-03-19دمشق06110015691وفيقهرغداء جابر جنيدي55913200560

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال65.0020110إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

66كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال1553.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-14الالذقية06190017610حسيباساره بشير شاطر56013200561

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1824.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-07حماه05190024309جميله عيودرشا حسين الحلو56113200562

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-21ريف دمشق03190035632سهام الناصيفعلي رياض حيدر56213200564

258كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال166.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-12-28حمص04060019557رسميهالرا اكرم عاشور56313200565

108كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-29الالذقية06230002739ثميرههدى توفيق الورعة56413200566

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-20ريف دمشق03140005917وردة عمروداد بدران تمساح56513200567
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1736.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03140013971انتصارسدره رضوان كحيل56613200568

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 43جابي

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08حماه05170016843فراترغد لبيب احمد56713200569

136مؤشروزارة الكهرباء266كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1676.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-14حماه05170019770منى سلومهديل فادي نونو56813200570

97كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-13السويداء13020013377لطيفهنجود طالل نصر56913200571

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-13درعا12020015968فاطمههمام محمد البلخي57013200572

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2083.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-28ريف دمشق03130036032يسرىمنار ابراهيم السمان57113200573

97كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاعالال192.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-21إدلب07040049915حواءهديل مطيع حاج أحمد57213200574

71كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-01حماه05140006017رتيبهمياده بديع ميهوب57313200575

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2310.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03220019258سهيله خريبهمريم هاشم هاشم57413200576

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2001-04-14ريف دمشق03090009315شيخة جبهمريم أحمد جبه57513200577

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2820.0020190

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03140020749ملكبشرى مصطفى هاشم57613200578

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-08ريف دمشق03210022202شكورةرنا محمد عليا57713200579

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-16إدلب07240030411سمر حاج مواسإيمان عبد الرحمن ديب57813200580

وزارة النفط والثروة الال226.0020078ميكانيكثانوية صناعةثانوية1988-02-25ريف دمشق03190007847صبحيهخالد احمد عليوي57913200581

المعدنية

وزارة النفط 1035فني ميكانيك

والثروة المعدنية

1037فني ميكانيك

وزارة االدارة الال1516.0020216أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01ريف دمشق03170003307ربيعةمصطفى حمود نجم58013200582

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط 1008شرطي

والتعاون الدولي

87كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1703.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-22دمشق14030007302فصل العزامعلي عبد النبي العسود58113200583

الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-10-15حماه05030045696اسياحال محمد يوسف58213200584

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-08الحسكة08040030946شاههجيهان حسن الحسن58313200585

وزارة الزراعة الال1980.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-06ريف دمشق03050011514سعاد العاصيروال جهاد الشايب58413200586

واإلصالح الزراعي

131مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة المحلية 95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1334.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-22ريف دمشق03010141307زهريهلما احمد غنيم58513200587

والبيئة

27منشئ رئيسي

المعهد التقاني إلدارة معهد1995-01-01ريف دمشق03250108328منىايمان محمد خير صوان58613200588

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال76.6820170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1368.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-20ريف دمشق03220005635انصافرؤى فيصل عيسى58713200589

وزارة االدارة الال1954.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03220000605ليالي شعبانبسمه محمد عبد الوهاب58813200590

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة المالية22جابي

هيئة التخطيط الال1651.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-05الالذقية05180024857عائده حجلبتول علي السطايحي58913200591

والتعاون الدولي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

103كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1610.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-21طرطوس10160060111انديرا زعروراليسار كمال غانم59013200592

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1906.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-04-15حماه05030062260حالنغم طالب المر59113200593

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2336.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16ريف دمشق03230013346خوال الغضباناسراء محمد الغضبان59213200594

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01طرطوس10260025927حليمهإباء مالك غانم59313200595

276كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2025.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-10ريف دمشق03140057604فاطمهدعاء عبد المعطي المكاوي59413200596

260كاتب أولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال151.0020060علميثانوية عامةثانوية1986-03-10السويداء13010062858جوهرة عبد الباقيسحر جمال عبد الباقي59513200597

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال2138.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10ريف دمشق07040023383سوسنربى محمد صفوان حاج حمدان59613200598

وزارة االدارة الال2664.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-09-28حمص04010918535انعاممنار مرهج الخلوف59713200599

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

62محاسب

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1984-04-20ريف دمشق03300025949هديه المطعونحسن اسماعيل نبهان59813200600

والتمويل

وزارة الشؤون الال65.8920080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة االقتصاد 58منشئ رئيسي

والتجارة الخارجية

97مدقق مالي

95كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-09دمشق01010510732روالرهام محمد رياض مراد59913200601

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1621.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-18درعا12170030504نجاح خليفزينب حسين كونان60013200602

60كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع100كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-05ريف دمشق03300061468مؤمناتأمل محمد الفقير60113200603

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15درعا12170030500نجاحرشا حسين كونان60213200604

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية1996-01-05حماه05010362920وحيده وحودرانيا أيمن وحود60313200605

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3191.0020150

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

231مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال64.3820200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-02-01ريف دمشق03180067668سعديهفاطمه احمد زهره60413200606

489كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03110001629سامية سليمانفرح مروان عمر60513200607

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال171.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-12القنيطرة14030048306حمدهاسماعيل ابرهيم الرفاعي60613200608

98كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-08درعا12180002503سهامصابرين نهيد الدرعاوي60713200609

110عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباءالال304.0019963كهرباءثانوية صناعةثانوية1979-04-11ريف دمشق03180000581حياةمازن مختار خوجه60813200610

103كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2297.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03الالذقية04140027240غصونيارا ايمن زاهده60913200611

هيئة التخطيط 120كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-02حمص03360021142سلمى رمضانهناء زياد البياع61013200612

والتعاون الدولي

82كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

وزارة االدارة الال1332.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-02-15ريف دمشق03170001588صباح حليمهبتول ممدوح حليمه61113200613

المحلية والبيئة

270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء76جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-25ريف دمشق03110037480نهية عمادهنادة محمد عماد61213200614

133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباء254كاتب أولوزارة الماليةالال1825.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03250087089داللوعد محمد خير مراد61313200615

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال243.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-21ريف دمشق03010019125بشيرة الشيخ النجارإسراء سليم الشيخ النجار61413200616

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-04ريف دمشق03300019845خديجه خريبهسهام علي خريبه61513200617

289كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05100036493سميره عمرانختام حسن علوش61613200618

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01ريف دمشق03300019860خديجه خريبهرحاب علي خريبه61713200619

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01إدلب07030031355فاطمةمريم حسين زين الدين61813200620

الدولي

17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-01طرطوس10150010470عهدوعد علي بدره61913200621

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-28ريف دمشق03110006379ربى عرفههدى محمد غالب مومنه62013200622

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2136.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-08إدلب07030032898نهيدةوالء محمد ديب حاج صالح62113200623

الدولي

17منشئ

101كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1905.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01القنيطرة14030048252رندهاالء انور الفرحان62213200624

103كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03درعا14050056309ازدهاروعد عبد الرزاق عبد الرزاق62313200625

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01ريف دمشق03300019859خديجه خريبهنصره علي خريبه62413200626

هيئة التخطيط الال1818.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-18ريف دمشق03100020043يسرهسمر احمد عاشور62513200627

والتعاون الدولي

81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1331.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01ريف دمشق03110053538نورهنور دياب الحاج62613200628

وزارة الزراعة الال2333.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-02-05إدلب07030032611منيرة القاقرقية حسن حاج صالح62713200629

واإلصالح الزراعي

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية1023مساعد أمين مستودع

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-11ريف دمشق03180055511فاطمةسلوى محمد نعيم ريا62813200630

100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01القنيطرة14050056323ازدهارشهد عبد الرزاق عبد الرزاق62913200631

59كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01إدلب07040043237جميلةروند عبد الجليل حاج موسى63013200632

وزارة االدارة المحلية 105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-04حمص04230041180غادة السليماناريج شيحان جعفر63113200633

والبيئة

35شرطي

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01ريف دمشق03180003858فاطمه حمزهحميده عبد الحليم حمزه63213200634

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-20ريف دمشق03100020046يسرهسحر احمد عاشور63313200635

وزارة التجارة نعمال279.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-04-10طرطوس10160133601نعمتعال وفيق سويقات63413200636

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع245محاسب

حسابات ارزاق

وزارة التجارة الداخلية 271

وحماية المستهلك

252بائع

وزارة التجارة الال302.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-03-01طرطوس10160133603نعمت احمدورود وفيق سويقات63513200637

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع245محاسب

حسابات ارزاق

وزارة التجارة الداخلية 271

وحماية المستهلك

252بائع
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال1758.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-08دمشق01010686188ابتسام شوربةعبد الهادي قاسم ريحان63613200638

المحلية والبيئة

1033جندي إطفاء

وزارة االدارة الال1820.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-04-01إدلب07010194894سميرةديانا عبد الرحمن ابو المناديل63713200639

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

260كاتب أولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال166.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-03-05السويداء13010185685حمدههيفاء سعود السعيد63813200640

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-01القنيطرة14030058665عليا حسنثنيه محمد محمود63913200641

257كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال132.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-03-10دير الزور09050023165مديحهنسرين مجيد العساف االسعد64013200642

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03300000863فريزه زعبوبهنور ابراهيم بكري64113200643

الدولي

17منشئ

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30القنيطرة14060015465نجاه محمدآسيا محمد جمعه64213200644

93كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-26القنيطرة14060009904عزيزةاسراء محمد ساري64313200645

103كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03250093013هيام خوالنيفاطمه هيثم خوالني64413200646

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-03-11ريف دمشق03300012709فاطمه حمودهغفران احمد عبد الرزاق64513200647

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال69.3620190عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-02إدلب07100096091غادة التمرروان ياسر الحشاش64613200648

وزارة التجارة الال243.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-12-24القنيطرة14010047948هناءنور فؤاد نكاش64713200649

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

31محاسب

272مساعد فنيوزارة الدفاعالال3315.0020150تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1998-01-01دير الزور09010092974ملك الشيخ احمد النقشبنديفاطمه الزهراء خليل رشيد64813200650

276كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10القنيطرة14040003578سهام دويعرميساء طالل األحمد64913200651

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-11ريف دمشق03020038594فتنهمها حسين الزيدي65013200652

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-06ريف دمشق03030029421صباحهبه محمد رسالن تاج65113200653

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01ريف دمشق03300045005حسنههنادا محمد العمر الظاهر65213200654

280كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال2765.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-07-30ريف دمشق03050052012داليا روقمرح عبد الناصر روق65313200655

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020108أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-12ريف دمشق03230016621زيدة ديابمحمد احسان دياب65413200656

والبيئة

21شرطي

260كاتب أولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة الماليةالال2102.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-22الالذقية06100075949وسامأية لؤي شقيرة65513200657

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1988-07-17ريف دمشق03110013739عايدهساره صالح زغيب65613200658

والتمويل

وزارة الشؤون الال70.6320100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءنعمال163.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-07-19ريف دمشق03020040314فطيمهناء جاسم الثلجي65713200659

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

127مؤشروزارة الكهرباء1024

وزارة االدارة الال1459.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02إدلب07010021540فرقد صهيونهناء رياض هنداوي65813200660

المحلية والبيئة

254كاتب أولوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباء37جابي

270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاع287مساعد محاسبوزارة الدفاع273مساعد محاسبوزارة الدفاعالال70.7420210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-06-20ريف دمشق90010246607رفيدة موره ليضحى هاشم يافاوي65913200661

وزارة الزراعة الال76.0520050بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-01-01حمص04020015991فاطمةسمر مصطفى اليونس66013200662

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

276كاتبوزارة الدفاع77كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-19القنيطرة14060009813نزههوالء مصطفى الخياط66113200663

260كاتب أولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة الماليةالال109.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05050014550خواطرحال خضر عبيدو66213200664

وزارة الزراعة الال70.2520050انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-04-03ريف دمشق04040029641سميره عبد الرجمنسوسن نبيه حسن66313200665

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-21ريف دمشق03140010952جميلهشريهان عبد هللا الحجار66413200666

76كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع115كاتب ضبطوزارة العدلالال1274.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-17دمشق03120032783سنان ديركيرهام مرهج ضاهر66513200667

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-17إدلب02030031372حليمة شحادةخلود خالد نجار66613200668

289كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-28ريف دمشق14030076506امينه العلياسراء حسين المحمد66713200669

وزارة الزراعة الال69.3920150بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1992-02-27السويداء13080008705ميلهانوار محمود القنطار66813200670

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

289كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01القنيطرة14030076510امينة العليساجده حسين المحمد66913200671

وزارة االدارة الال312.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-10-28القنيطرة14030076502امينهشاديه حسين المحمد67013200672

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 66محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

هيئة التخطيط 109كاتب ضبطوزارة العدلالال1513.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-22القنيطرة14010089966فريحهتهاني امين الحسن67113200673

والتعاون الدولي

94كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

276كاتبوزارة الدفاع77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-07الحسكة08090066844عفاف الغريبآيه محمد زكي يوسف67213200674

وزارة الزراعة الال74.1320190علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1999-05-28ريف دمشق03130020379مريم حمدانهبه علي ابو عساف67313200675

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

69مراقب زراعي

115كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-09ريف دمشق03130014129أملسمر عبد الحميد عثمان67413200676

وزارة الزراعة الال74.2420190علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-01-01ريف دمشق03120005125عبيرهدى علي حافظ67513200677

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-24دير الزور09050003849صباحوفاء هويدي الخلف67613200678

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1860.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-25حماه05120053161رويده حميشهبشرى محمد ابو صالح67713200679

133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال1635.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03110057234سلوى السقعانشذى قاسم راشد67813200680

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01ريف دمشق03150010312وفيقهنهلة اكرم طالب67913200681

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال3363.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-03ريف دمشق03150023735روزامجدي أحمد فرهود68013200682

اولى

112عامل مهنيوزارة الكهرباء109عامل مهنيوزارة الكهرباء1033

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01إدلب07240076207يسرىرنا جهاد بغور68113200683

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-03طرطوس10150013960سهام درويشدعاء سمير دال68213200684

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال153.0019990علميثانوية عامةثانوية1982-01-01دمشق07030031497رقية صوفانرنا محمد أسد68313200685

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1023

وزارة الزراعة الال80.2720180إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-11-01ريف دمشق03110045190سميحهختام يحيى أبو رافع68413200686

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-10طرطوس10150001788سهام درويشسماح سمير دال68513200687

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-07الالذقية06110046494فضهروال محمود نوفل68613200688

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-18ريف دمشق03040033778منىرهف قاسم الغالي68713200689

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1970-03-08ريف دمشق03350015702ترفهشهناز عز الدين القيش68813200690

81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-01درعا09120004624ليلىصفاء ناصر خلوف العالوي68913200691

وزارة النفط والثروة الال265.0020095ميكانيكثانوية صناعةثانوية1989-05-01ريف دمشق03090009205علياباسل محمد جبه69013200692

المعدنية

وزارة النفط 1035فني ميكانيك

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1036فني ميكانيك

المعدنية

1037فني ميكانيك

81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-25دير الزور09120004622ليلى العالويهنادي ناصر خلوف العالوي69113200693

وزارة االدارة 131مؤشروزارة الكهرباءالال142.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-10ريف دمشق03350009980سمرنادر زهدي داود69213200694

المحلية والبيئة

268كاتب اولوزارة المالية37جابي

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1845.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-01درعا14060035625فاطمة مطلقغفران محمد مطلق69313200695

الدولي

17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1340.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-11ريف دمشق90010265001عزيزة الشحادةاية رضوان حسين69413200696

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01القنيطرة14060043331منىامل عبد هللا عمر69513200697

الدولي

17منشئ

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.2520200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-01-01ريف دمشق03110039654لطيفه نعماناريج عادل صقر69613200698

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02ريف دمشق10120008197سمر عليوييارا ياسر شربه69713200699
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90كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1618.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01ريف دمشق03150032561فطوممرام عادل نعانسه69813200700

وزارة الزراعة نعمال77.7820140بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1994-12-18حمص04220059123بدريهراما محمود الشاويش69913200701

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

وزارة االدارة الال305.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-07-05القنيطرة14060035624فاطمةتبارك محمد مطلق70013200702

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-25دمشق06110010989أديبه اسعدسماهر محمد غانم70113200703

المعهد التقاني إلدارة معهد1997-03-01القنيطرة14050052187خوله قاسمرقيه علي الطنيفر70213200704

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال67.0020180إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة94مساعد إداري ثان

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2226.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-30حمص04020080187هندرغده خالد الخلف70313200705

76كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-16ريف دمشق03050037617فريزهعبير فواز القزق70413200706

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-19القنيطرة14040077358صبحهوصال حسن الحسن70513200707

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01ريف دمشق03280017822نجمهروعه محمد جمعه70613200708

276كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01ريف دمشق03320025392سناء الهنديابتسام عبدو فتحيه70713200709

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-14ريف دمشق03180020297سحرمنار احمد األديب70813200710

وزارة الزراعة الال84.8820190علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1999-01-01ريف دمشق03250141233ازدهارفاطمه عمر خوالني70913200711

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال2629.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01حمص04220027718ربى طعمهعال جهاد االحمد71013200712

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 1020مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

126مؤشروزارة الكهرباء1019

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01القنيطرة14010077860ريمهمريم عيسى ذياب71113200713

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-05القنيطرة14040015787ثناءاميره موفق الرماح71213200714

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال68.4620210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-09-15ريف دمشق03110042604عامره ابو رافعحكمت علي كحل71313200715

األولية

أمين مستودع وزارة الصناعة369

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

368

وزارة االدارة 115كاتب ضبطوزارة العدلالال1414.0020202أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-31ريف دمشق03120038496فاتنعمر علي راجح71413200716

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 64شرطي

والبيئة

1015شرطي

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-16القنيطرة14030094685بيكامريم جمال مقبل71513200717

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1363.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-10ريف دمشق03120040788صباح غياضدعاء يوسف غياض71613200718

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.4120170تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-05-20ريف دمشق03190020460شريفهرغد حسين الشقه71713200719

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02دير الزور09050088117نجاحلمى محمود الحاج عبد هللا71813200720

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-09طرطوس10270007339عزيزهاخالص محمد حسين71913200721

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية1999-09-11ريف دمشق03090009298مريممحمد يوسف جبه72013200722

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة نعمال3154.0020200

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

254كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالنعم163.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-02-04ريف دمشق05070042043تمامباسمه انور الصوطري72113200723

274كاتبوزارة الدفاع70كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-05حمص05170035521نوارراما اسامه محمود72213200724

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-26دمشق03280070346أديبه يحيىاسالم محمود البيطار72313200725

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-31ريف دمشق03010129264فلكاالء محمود خير المبيض72413200726

المحلية والبيئة

266كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة االدارة الال288.0020109ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-04-06ريف دمشق03050015209شهرزاد االشقرزايد كمال بسمة72513200727

المحلية والبيئة

44محاسب

95كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2547.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-04ريف دمشق03210033203ام كلثومقادرية ابراهيم شلش72613200728

298مساعد مهندسوزارة الدفاعالال72.3020080إنشاءات عامةالمعهد التقاني الهندسيمعهد1988-03-27إدلب07030040925خديجةصبا علي الحسين72713200729

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2523.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-03-01إدلب07040063075وفاءجنا عادل حمود72813200730

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال2402.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03130016236إيمانشذا بسام عثمان72913200731

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-26القنيطرة14030010916لمياءسناء محمد خير اباظه73013200732

وزارة االدارة الال201.0020068علميثانوية عامةثانوية1988-04-02ريف دمشق03050007996نجمه بسمهابراهيم حسيب بسمه73113200733

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 53جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

256كاتب اولوزارة المالية1024

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02الحسكة08090127443حليمهنيرمين عدنان اسعد73213200734

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1661.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حلب02010158861خديجةحسن ناصر فشيكو73313200735

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-25ريف دمشق03010103181اميرة دياببشيره جمال الجديد73413200736

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-06ريف دمشق03350024263نسرينجوري اياد الحلبي73513200737

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-22ريف دمشق03110035722ندا صقررماح هيثم صقر73613200738

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2393.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-10الالذقية06190013302اميرةآمال ابراهيم حمدان73713200739

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-24حماه05180022723سحرهند رفيق طيبا73813200740

70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1948.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01حماه05190025712يسرىمايا اسبر اسبر73913200741

289كاتبوزارة الدفاع71كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17الرقة11010225462فاطمة العبد هللا الجنيدرقيه حيدر العبد هللا الجنيد74013200742

وزارة الزراعة الال2110.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-20ريف دمشق03150032644مريمرنا محمد نعانسه74113200743

واإلصالح الزراعي

126مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية1019مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال190.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-15إدلب07030029504ناديةنورا محمد علوش74213200744

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 37جابي

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-04-22إدلب07040013119فاطمةذكاء حسين خدج74313200745

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربية1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0120090تربية موسيقية

هيئة التخطيط 92كاتب ضبطوزارة العدلالال1564.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-31إدلب07190036970فاديا عاشوربشرى حسين زين74413200746

والتعاون الدولي

276كاتبوزارة الدفاع17منشئ

86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020057أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10ريف دمشق03150000608ناريمانباسل عماد طالب74513200747

70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-05حماه05190025737يسرىميري اسبر اسبر74613200748

23مساعد صحيوزارة التربية24مساعد صحيوزارة التربيةنعمال60.2119990تمريضالمعهد التقاني الطبيمعهد1972-03-15حماه05150028586مسكيه معروفنبيهة محمود سنكري74713200749

107كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-10الالذقية06090148064الهامغادة عدنان خضور74813200750

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1325.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-08ريف دمشق03140010602عليةسندس علي تمساح74913200751

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال234.0020058التصنيع الميكانيكيثانوية صناعةثانوية1985-11-16ريف دمشق03180000478ندوهعماد محمود دلو75013200752

ومراقبة مراجل

375

21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال137.0019960علميثانوية عامةثانوية1978-11-30حمص04220000759لميا العليدارين يوسف الخطيب75113200753

228مساعد فني أولوزارة الصحة283مساعد فنيوزارة الدفاع229مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.9820180مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1995-01-05حمص04030028653نجوى العليمايا هيثم الخضور75213200754

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2042.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-12ريف دمشق03140002347ايمانروان انور السيد احمد75313200755

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01القنيطرة14010010509حليمهنور الهدى احمد ابراهيم75413200756

الدولي

17منشئ

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.2620180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-10-08ريف دمشق03280064134عواطف البيكخوله عبد هللا حماده75513200757

120كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع75كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حلب02120062206فاطمةحسنا محمد المحمد75613200758

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2021.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03140010600لمعةرغد محمد تمساح75713200759

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة23مساعد صحيوزارة التربيةالال84.3720090أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1988-01-01حمص04090000007حسنههاديه داعس العباس75813200760

119عامل مهنيوزارة الكهرباء118عامل مهنيوزارة الكهرباء123عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2734.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-08-05حمص04230025569ميساءعلي نضال الجوراني75913200761

271كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال79.2220060مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1986-01-15الالذقية06090051477ملكهعال علي احمد76013200762

وزارة التجارة الال349.0020055ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-21ريف دمشق03250018349جميلةمحمد وحيد حميد فتاش76113200763

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.3320180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-06-05ريف دمشق03280023357جميله علوانعائده محمد فياض76213200764

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1925.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-25إدلب07040030011نعيمةناهد علي السليمان76313200765

الدولي

17منشئ

66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-18دمشق12010045791بثينهلبنى باسل حسان76413200766

المعهد التقاني إلدارة معهد1997-01-10ريف دمشق03060024961زاهرهبتول غازي المصري76513200767

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال63.6420180عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-02-11حلب02350005392أميرةشهناز محمد الخلف76613200768

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال66.4020180إدارة مؤتمرات ومعارض

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

وزارة التجارة الال2463.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-05-19حمص04100017480نجاحمريانا ناصيف نجار76713200769

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاع272كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.9020210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-12-03القنيطرة14060021951رقيههبه حسين السويد76813200770

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-19ريف دمشق03300096540ميرفتماريا علي الصعيدي76913200771

وزارة االدارة الال3774.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-10-06دمشق14060023731ايمان الصباحنوال محمد محمد77013200772

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 51محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

17معاون محاسب

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-05ريف دمشق03110059554عمشهامل فواز الصبره77113200773

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1993.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-04ريف دمشق03140024980هدىرهف صالح سعد الدين77213200774

وزارة االدارة الال3381.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-26القنيطرة14050038863ميساءنور الهدى مصعب مقبل77313200775

المحلية والبيئة

كاتب مدقق وزارة الدفاع29محاسب واردات

حسابات ارزاق

وزارة االدارة المحلية 271

والبيئة

17معاون محاسب

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال2309.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-25ريف دمشق03040006480عمره طالعمنار محمد المعضماني77413200776

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال50.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-01-01ريف دمشق03050030177عزيزه البوشعفاف جودت البوش77513200777

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1017محاسب تكاليف

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2531.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-27ريف دمشق03130035206ابتهال حربايات عطا سعادات77613200778

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال74.4620180محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-09-30ريف دمشق03300004044نرجسوالء صالح العبد هللا77713200779

المواد األولية

279مساعد محاسبوزارة الدفاع369

المعهد التقاني للعلوم معهد1998-07-28دمشق01010269542سلوىبتول ماجد قابيل77813200780

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال75.0020180محاسبة

وحماية المستهلك

247مدخل بيانات

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1665.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-29دمشق06220001975اكرامعذاب مازن صالح77913200781

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال138.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03240003266فاتنةرنيم أحمد أبو صبحة78013200782

114كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-01ريف دمشق03150020732خديجة طالبخوله محمد خير صياح78113200783

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1420.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03180081019ماهرهرهام أحمد عبد القادر78213200784

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال1550.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03110059535خديجهفوزيه خليل النمر78313200785

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01ريف دمشق06220001964وداد جديدليليان جاسم صالح78413200786

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1728.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01ريف دمشق03150011674فلاير محب الديندالل عادل محب الدين78513200787

وزارة االدارة 270كاتب اولوزارة الماليةالال147.0020089علميثانوية عامةثانوية1990-01-12ريف دمشق03180002802فاطمهعدنان غسان باكير78613200788

المحلية والبيئة

257كاتب اولوزارة المالية37جابي

258كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1736.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-15طرطوس10010068529رجاء نصررنا معن ابراهيم78713200789

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-30السويداء13100010852اديبهمها ضامن األطرش78813200790

100كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-02درعا12170008821صبحيه السعديمنال علي السعدي78913200791

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1390.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-01إدلب07040050473كوكبزينب عادل حاج موسى79013200792

الدولي

17منشئ

المعهد التقاني للعلوم معهد1991-10-08الالذقية06100063479نجوىداليا يوسف كيخي79113200793

السياحية والفندقية

1047مدرسوزارة السياحةالال76.5420120مطعم ومنهل

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01القنيطرة14040007080رسميه الصالحنجاح محمد اسمير79213200794

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-07ريف دمشق03280020059نوال الشريفوفاء محمد عنقا79313200795

365محاسبوزارة الصناعة277مساعد محاسبوزارة الدفاع274كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.9220200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-02-22دمشق03190075652شريفه بكرفيروز خالد بكر79413200796

وزارة التجارة 277كاتبوزارة الماليةالال1651.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-21ريف دمشق90010259117فوزيةحسناء احمد محمود79513200797

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1016مدقق

والبيئة

37جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-01ريف دمشق03120035243حمده شعبانصفاء فيصل شعبان79613200798

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2010.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-01القنيطرة14040026585ناديه كشباشنادين محمد نحله79713200799

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.4220200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-01ريف دمشق03280056262نهلهبشرى عدنان السيد أحمد79813200800

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-20حمص05180011721سميرهكنده محمود شاهين79913200801

الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-17دمشق14010123760شادية راجحعلياء حسام راجح80013200802

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1974-11-20ريف دمشق01020006659شكريهمنال محمد بغدادي80113200803

113كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03050044351ابتسامسمر محمد يوسف80213200804

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-01ريف دمشق02130015691رجاءعلي محسن عباس80313200805

258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال159.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-05درعا12180015193نايلهرهف جاسم الحسن السمير80413200806

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-12-18دمشق14010062652كفاح الحسينمروى حسين المرزوقي80513200807

278كاتبوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال77.4120210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-01-01ريف دمشق03280066734سهامسوزان عماد القاري80613200808

255كاتب أولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربية133مؤشروزارة الكهرباءالال2316.0020160علميثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05100033599حسنةهيلين سمير شاهين80713200809

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-04الرقة11010086818أميره الشيخ عليالهام جمعه صالح80813200810

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-15ريف دمشق03230016857عائشةمجد حسن دياب80913200811

هيئة التخطيط 70كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2150.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10حماه05100066301خطيرهاريج أمين مظلوم81013200812

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الالذقية06110062380سهيلهرامي محمد شعبان81113200813

119كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-20ريف دمشق03040006596عمرهمياده محمد المعضماني81213200814

وزارة االدارة 112كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-11-21دمشق03310053352سمر عصيدهنور سليمان عبد هللا81313200815

المحلية والبيئة

274كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-08ريف دمشق14030026314جيهان جاسمروان محمد الجاسم81413200816

الدولي

17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-17ريف دمشق13110018059اميره الناعمشام باسم غبره81513200817

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال247.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-20ريف دمشق03200017590هناءفاطمه خالد مراد81613200818

والبيئة

21شرطي

86كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال2043.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-09ريف دمشق03140004634أمل عرابيهبة علي عربش81713200819

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-03-21حمص04040027067رتيبةمايا حسن محمد81813200820

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2820200تربية فنية

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-22ريف دمشق03120030439سهامرهف ناصر الصفدي81913200821

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2455.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-27ريف دمشق03120055855عائشه حصويهآيات هايل حصويه82013200822

وزارة االدارة 78كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-07ريف دمشق03220015802فيحاءحاكمه سمير درويش82113200823

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 60شرطي

والبيئة

21شرطي

وزارة االدارة الال2157.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-06ريف دمشق03140030251ريم حامدرهف زياد قدور82213200824

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 126مؤشروزارة الكهرباء76جابي

والبيئة

19أمين صندوق

71كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال1708.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03140007426سهام الداالتيوصال محمود الداالتي82313200825

وزارة التجارة الال274.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-03-08ريف دمشق03140019997انعامناهده خالد جيجان82413200826

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

262كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال2379.0020171علميثانوية عامةثانوية2000-02-01حمص04080032552ايالتاياد علي الوسوف82513200827

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10ريف دمشق03110035719هديهشفيقه نضال صقر82613200828

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-03دمشق03300126103غاده االحمدرهف بسام المرعي82713200829

108كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1897.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20ريف دمشق03320034150منيره المقشاتيأسماء علي الحسيكي82813200830

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال251.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1994-01-01ريف دمشق03180068586مريمابو الخير محمد خير صديق82913200831

اولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1033

أولى

1026عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباء1025

275كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-16ريف دمشق03110035720هديهسماح نضال صقر83013200832

المعهد التقاني إلدارة معهد1997-02-01ريف دمشق03280064698منارةميسم توفيق باكير83113200833

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال73.4220200إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية135مؤشروزارة الكهرباءالال1951.0020152علميثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03230002482سحرمحمد غسان القاضي83213200834

والبيئة

22جابي

75 من 13صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال3481.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-25ريف دمشق03280013958وفيقه صقراحمد عبد هللا شاميه83313200835

أولى

1025

107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-31القنيطرة14010055712مها شهابدعاء فندي الفندي83413200836

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-01ريف دمشق03280080748عائشهنسيمه محمد أبو زيد83513200837

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03280054511عائشةفاطمة محمد ابو زيد83613200838

وزارة االدارة المحلية 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال145.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-07ريف دمشق03300034216تمامعوض عمر المرجان83713200839

والبيئة

1029شرطي

67كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12ريف دمشق90010159123صباح الكسوانيرشا محمد مصطفى83813200840

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-22دمشق14020018324خيريهرحمه احمد البيضه83913200841

عامل صيانة ومراقبة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة272مساعد فنيوزارة الدفاعالال3621.0020130تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1995-06-09القنيطرة14060041129حمدهروان محمود سمري84013200842

مراجل

375

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-10القنيطرة14010087243سميرهدعاء احمد الخصابه84113200843

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال2042.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03200028982اميمة الشمالينبيله بالل الشمالي84213200844

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال238.0020015كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-05-01ريف دمشق03090001372فاطمةمحمود احمد شعبان84313200845

وزارة االدارة الال2443.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-29الالذقية06090075541نهوندآرام آصف سلوم84413200846

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 254كاتب أولوزارة المالية37جابي

وحماية المستهلك

1016مدقق

101كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20ريف دمشق14010091759حياة عليمنال حسين احمد84513200847

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-07ريف دمشق03110072359سلمىسيلفا غسان ابو عسلي84613200848

وزارة االدارة الال159.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-04-01ريف دمشق03220012315عيشه عرساليآمنة محمود ياسمينة84713200849

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 70جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 71جابي

والبيئة

59جابي

وزارة الزراعة الال74.6020070انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-08-19ريف دمشق03160027692مريم السيد احمددنيا عطا بعله84813200850

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

المعهد التقاني للعلوم معهد1996-01-01ريف دمشق03300017515ربيحةهدى محمد الطرشان84913200851

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال62.7420170أسواق مالية

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-01إدلب07100030867هندخديجة محمد الحاج صطوف85013200852

107كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-01ريف دمشق03110037808مقبوله صقررهام عقل صقر85113200853

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-31ريف دمشق03150025066امنهياسمين محمد الدكاك85213200854

275كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-01القنيطرة14040044765جميله عبدوسمر خالد القبالن85313200855

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-20ريف دمشق03230009358مريمفرحه محمد دقدوق85413200856

والبيئة

60شرطي

وزارة التجارة الداخلية 259كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة الماليةالال1462.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-02القنيطرة14040044724سميرة احمددعاء عايد القبالن85513200857

وحماية المستهلك

1016مدقق

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1251.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-26دمشق01040008789فاطمهمنال محمد بشير االدلبي85613200858

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2605.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-02-20الالذقية06170001473رندهعبير غدير اسعد85713200859

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1977.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-26دمشق03210028634جميله حيدربشيره جهاد حيدر85813200860

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01حماه05190007768مكاسب يوسفهنادي محمود احمد85913200861

59كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حماه05190023125هندناريمان مهيوب ابراهيم86013200862

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال166.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01الالذقية06040015600دنيازشوقي علي باش بيوك86113200863

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01حلب02100049164ذكاءاسراء خالد عجم86213200864

الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120044172لينا عويتيراما ابراهيم سالمه86313200865

وزارة الزراعة الال162.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-02ريف دمشق03150048082هديهايمان أحمد عشيش86413200866

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1752.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حلب02100049121ذكاءمريم خالد عجم86513200867

الدولي

17منشئ

258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال169.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-03-21طرطوس10110013104فدوى اسماعيلسمر وفيق محمد86613200868

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-02القنيطرة14030031105نصرا الرفهيمامه علي العقال86713200869

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1989-05-22ريف دمشق03110032482سحر أبو خيرسوسن غسان الزغبي86813200870

والتمويل

وزارة الشؤون الال66.1420110محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-09-12ريف دمشق03140015977روضةهنادي محمود كنعان86913200871

سابقا

1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.2420200تربية موسيقية

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-29ريف دمشق03280038036سهامربا زهير الحاج حسن87013200872

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-11-22ريف دمشق03190021377فاطمه طفيليهتغريد محمد العبد87113200873

سابقا

1342مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.5720040انكليزي

وزارة االدارة الال263.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-07-08حماه05180022469سحر عيسىلورين رفيق طيبا87213200874

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال61.1720200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-06-04ريف دمشق03180001238آمنةشهد مأمون البيطار87313200875

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-04دمشق14040032164سوسن طعمهفرح حسان دايخ87413200876

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17ريف دمشق03350019201نظميهرجاء رمزي اللوص87513200878

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-10ريف دمشق03130034486رابعةهيماء جميل سعادات87613200879

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1711.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06ريف دمشق03020029896فاطمة الحربيهإيمان محمد اللويزه87713200880

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-21حمص04040000352ميسونكارول سليمان ديوب87813200881

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-12حماه05180022652سحرعال رفيق طيبا87913200882

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-10ريف دمشق90010020347حمدةنورة نايف حسن88013200883

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06ريف دمشق03140009206عيدهدارين علي الداالتي88113200884

275كاتبوزارة الدفاع110كاتب ضبطوزارة العدلالال1817.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-22دمشق03060032702يسرى حجازيهديل عبدو مالك88213200885

87كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-24ريف دمشق03150013372عائشه المدنيبشيره خالد تينه88313200886

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01القنيطرة14010060986فاطمه الكهيدوسناء ابراهيم حسين88413200887

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-12ريف دمشق03030013917خديجهنور عمر برغوث88513200888

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-03ريف دمشق03140060053عيدهبتول علي الداالتي88613200889

489كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2199.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-15الالذقية06100046151وجيههمي محمد خضور88713200890

وزارة االدارة الال143.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-01ريف دمشق03120027894نهله غانممصطفى محمد صالح الدين ادريس88813200891

المحلية والبيئة

105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدل1015شرطي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-27ريف دمشق14050038005عريفه محمد عبد الرحمنفلاير فياض مطلق88913200892

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال267.0019973كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-03-17ريف دمشق03160030737عائشه عبدوعامر محمد تركمان89013200893

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1314.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01ريف دمشق03040031997فريدهراما محمد حجازي89113200894

وزارة الزراعة الال70.2520110تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-11-05السويداء13090036458نوال عريجربا ياسر عزيز89213200895

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

230مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة23مساعد صحيوزارة التربيةالال65.7520180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-06-04ريف دمشق03180001235آمنةوعد مأمون البيطار89313200896

99كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-21ريف دمشق03060020846سهام سلمانرنا كامل شاميه89413200897

60كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1756.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-19إدلب07190001363نايفةصفاء رياض الدروبي89513200898

134مؤشروزارة الكهرباء22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال154.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-31دمشق06100070597فتاةعال علي خضور89613200899

وزارة االدارة الال1729.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-08-01القنيطرة14050046035ناديهريم فتحي الحسين89713200900

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2192.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01حماه05110094001تركيةفطيم عبد الكريم القدور89813200901

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01دير الزور09010159955نصره الغازيلينا حسان العلوان89913200902

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-12الالذقية06160026324نداداليا راجي دغمان90013200903

وزارة االدارة المحلية 60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-11درعا12040022224فتحيهخوله عبد االله محمود90113200904

والبيئة

1012شرطي

المعهد التقاني إلدارة معهد1979-07-01طرطوس10280013625رقيهعبير علي القليح90213200905

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال68.0020040إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االقتصاد 95

والتجارة الخارجية

94مساعد إداري ثان
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2743.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03150061367عائدة أحمد عليآمنة قاسم الدكاك90313200906

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 19أمين صندوق

والبيئة

76جابي

266كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1643.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03260015684مانيا عقللينا عدنان كشيك90413200907

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال1633.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-10-14حماه05050101972سلوى مسلمانيياسمين علي الصباغ90513200908

المحلية والبيئة

30مدقق نفقات

75كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال170.00201110أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-23ريف دمشق03140049338لطيفهمحمد وليد شيشه90613200909

90كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-25ريف دمشق03280013402سماهربسمه احمد بدير90713200910

المعهد التقاني للعلوم معهد1988-05-19القنيطرة14050025768فاطمهلينا عبد المنعم االسعد90813200911

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال81.5020090مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 246مدخل بيانات

واإلصالح الزراعي

264منشئوزارة المالية77مراقب مالي

90كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال64.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01ريف دمشق03280058401رفاعيهفاطمه علي حاج علي90913200912

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2148.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-24الحسكة08030022503مريماحمد محمد السمحي91013200913

270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع279مساعد محاسبوزارة الدفاعالال83.5420200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-10-31القنيطرة14020097988نبيله الحمدمنار علي بكر91113200914

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2456.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-05الحسكة08050035658شمسه الموسىساميه حميدي سمحي91213200915

260كاتب أولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة الماليةالال1862.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-15ريف دمشق03030017887منى خرزومعماد سعيد الريس91313200916

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-04ريف دمشق03280074692عواطفبدور وليد عبد الحق91413200917

63كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1563.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-01القنيطرة14020007049مريماريج أحمد الموسى91513200918

93كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1786.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-21درعا12020011783امر برهومعبير ايمن البلخي91613200919

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-01ريف دمشق03300015482ايمان رمانأماني عبد الرحيم شما91713200920

268كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال1519.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03110002947عبيدهنور عماد امين91813200921

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-27ريف دمشق03220019172سميره شهاب الدينايمان عبد المعين شهاب الدين91913200922

263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1762.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-09-19ريف دمشق03080091984سمررفاه محمد هيثم الخطيب92013200923

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10ريف دمشق03170016450ربيعه حسونمنار بالل حسون92113200924

258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباءالال1552.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-12-09ريف دمشق90010257281حياة ضاهرسناء عيسى عبد الحميد92213200925

255كاتب أولوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباءالال2212.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-10ريف دمشق03120042068ندهخديجة خالد الرميلة92313200926

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-10ريف دمشق03140048623سعادزينب حسين طبيش92413200927

وزارة النفط والثروة الال235.0020079ميكانيكثانوية صناعةثانوية1985-10-22الرقة11050073912ليلوىحسين نجم الحوس92513200928

المعدنية

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباء1035فني ميكانيك

أولى

364فنيوزارة الصناعة1028

المعهد التقاني للعلوم معهد1993-03-30ريف دمشق90010193433انتصاروفاء عبد الرحمن عبد الحميد92613200929

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال78.4820160مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 246مدخل بيانات

واإلصالح الزراعي

264منشئوزارة المالية77مراقب مالي

وزارة التجارة الال2834.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-01-08ريف دمشق14060018651آمنه فنديزهره صالح الفندي92713200930

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

276كاتبوزارة الدفاع75كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1185.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-20القنيطرة14010119107اسمهان الشايبمرح موسى الرفاعي92813200931

وزارة التجارة نعمال2896.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-31ريف دمشق14060003510عيشه العثمانعفراء خالد الحسن92913200932

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

وزارة االدارة الال220.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-11-25ريف دمشق03040005088بدريهعبير ابراهيم هيشان93013200933

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 256كاتب اولوزارة المالية19أمين صندوق

والبيئة

43جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-18حمص04010475895جميلهايمان محمد الحسن93113200934

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-07ريف دمشق03300000177نديمهسمر محمد العش93213200935

وزارة االدارة 78كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-09ريف دمشق03230007422فاطمة ابو حيدرنور الهدى توفيق قويدر93313200936

المحلية والبيئة

75كاتب ضبطوزارة العدل21شرطي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-06ريف دمشق90010231739اسيمةسندس عماد موسى93413200937

235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة223مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9220200أشعةالمعهد التقاني الصحيمعهد1999-03-21ريف دمشق03140029580داللساره خالد سلطان93513200938

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-01-01ريف دمشق90010236764اميمة عبدهللالينا عبد الوهاب قبالوي93613200939

سابقا

1366مدرس مساعدوزارة التربية1358مدرس مساعدوزارة التربية1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7120170تربية موسيقية

87كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-08ريف دمشق03140000848نوارلمى حسين سوقية93713200940

259كاتب اولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال168.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-15ريف دمشق03080042893زينب سميطهاسراء عبد اللطيف خليفة93813200941

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1805.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-15دمشق05150133100منال ونوسراما منير خليل93913200942

وزارة التجارة الال389.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-02-20القنيطرة14040025775هناءاالء بهجت علي94013200943

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

252بائع

96كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-01ريف دمشق03050034998حليمههدى علي دره94113200944

260كاتب أولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1964.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09010292140غزوهديانا ابراهيم الحاج هنيدي94213200945

وزارة االدارة الال2591.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-23دمشق03210028827منى عبودمالذ مصطفى حيدر94313200946

المحلية والبيئة

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل21شرطي

وزارة االدارة الال1736.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-12دمشق03210029738فاطمه حيدردعاء فخري حيدر94413200947

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة المالية71جابي

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2480.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-19درعا12100058152ابتسامروان عمر الكايد94513200948

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2406.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02ريف دمشق03300022808سعادرنيم مازن المغربي94613200949

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2005.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-25ريف دمشق03300012619سعدههدية عبد الغني الخطيب94713200950

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-22حمص04010175855فلايرزينه عبد الناصر الضاحي94813200951

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1879.0020154أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-17ريف دمشق03010138815نبيها الباشاوسيم انور المحمد94913200952

وزارة االدارة 120كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-17حمص05170046693نجود أبراهيمعزيزه رحال اسمر95013200953

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1011شرطي

والبيئة

1003شرطي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-01ريف دمشق03010142905مهيبهانعام سليمان الهالل95113200954

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03300003968أمريهغاده عارف غاوي95213200955

وزارة االدارة الال269.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-05-13ريف دمشق03110002929امنة الحربيهبة عمر امين95313200956

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

وزارة االدارة الال325.0020099ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-09-01ريف دمشق14060014261حمده عبد هللامحمود عمر سويد95413200957

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

29محاسب واردات

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2478.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-25ريف دمشق03230011997سعيدةدعاء علي سعيد95513200958

73كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1439.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-04دمشق14030094305حنان العبد المجيدمرح خالد العثمان95613200959

وزارة الزراعة الال73.7920210انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-04-17ريف دمشق03230001569أملخولة ديب عنقود95713200960

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

وزارة الشؤون 81مبرمجوزارة الكهرباء1426معلم حرفةوزارة التربيةالال65.5720170هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1992-05-21ريف دمشق03300003971أمريهدعاء عارف غاوي95813200961

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-15ريف دمشق03080040138ساميةابراهيم محمد خير بشير95913200962

وزارة التجارة نعمال256.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-12-08ريف دمشق03010130454حسنازهور خالد العلي96013200963

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1017محاسب تكاليف

والبيئة

29محاسب واردات

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2088.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-21درعا12010085293ايمانانعام محمود الراضي96113200964

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-27طرطوس10090013078كوكب حوريهإيمان عبد اللطيف اسبر96213200965

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-01ريف دمشق03230000049هدله الجوجوفاطمه خالد كمال الدين96313200966

101كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-15القنيطرة14010069584انعامسلوى عبد هللا البشوات96413200967

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1736.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-08ريف دمشق03140024622فاطمهرشا سعيد علي96513200968

وزارة االدارة الال1938.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25ريف دمشق03190028175فتحيهلينا عمر القاضي96613200969

المحلية والبيئة

89كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدل1002شرطي

101كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02القنيطرة14010069581علياامل عبد الكريم البشوات96713200970

73كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-10ريف دمشق03280050255خديجهجميله علي بدير96813200971

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-28ريف دمشق03190052996فاتن بكريروال مرعي القليح96913200972

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-08دمشق01040132107زكيهزينب برهان قارصلي97013200973
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال227.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-10ريف دمشق03040001821مريمآمال سليم العالم97113200974

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

261كاتب اولوزارة المالية1026

وزارة التجارة الال3168.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-07-03القنيطرة14040016305منى موسىشهد جمال العقيل97213200975

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03280012639حليمهأماني حسين صقر97313200976

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-31ريف دمشق03140029865منيرهمنار عمر النجار97413200977

89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16ريف دمشق03120001852مناغاده سليمان ريحها97513200978

وزارة الزراعة الال74.1820200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-02-15ريف دمشق03280054013فطومرؤى عمار هزي97613200979

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2527.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-09-11القنيطرة14060019681سعادكرمه محمد طبل97713200980

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع31محاسب

وزارة الزراعة الال2018.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-29ريف دمشق03140014454سوسنفاطمه أحمد شهاب97813200981

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 259كاتب اولوزارة المالية1026مساعد أمين مستودع

والبيئة

76جابي

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-17الالذقية10160076453سوسن عباسبشرى علي صالح97913200982

103كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-05الالذقية06230005850الهامبتول سهيل سلطان98013200983

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1411.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-26ريف دمشق03150018015سهام العرقريماز عمر خضره98113200984

21قاطع فاتورةوزارة التربية124مؤشروزارة الكهرباء259كاتب اولوزارة الماليةالال2170.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-27حماه05120008077رجاءزينب وفيق حسن98213200985

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-05ريف دمشق03140026382علياميادة محمد أبو درعة98313200986

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-25ريف دمشق03150050206خديجة خضرةمنال منذر عدس عدس98413200987

81كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020006أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01ريف دمشق03290001794هدى هاشمعلي ديب شديد98513200988

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2257.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20درعا14050049963مريم الحمودمها حسين العسول98613200989

105كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال129.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-03الالذقية06020065209جهيدهجيهان سلمان عمران98713200990

97كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20ريف دمشق90010234148سميحة فارسريام علي صالح98813200991

98كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-10دمشق03250050111نهادنور الهدى صفوح الحو98913200992

102كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال1490.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-07القنيطرة14050044714سهامإيناس عصام المحمد99013200993

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30الالذقية06100001939اسمهان صبحميس محمد ضاهر99113200994

274كاتب رئيسيوزارة المالية276كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال83.4820120مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-01-30إدلب07240177230بشرىايمان أحمد دوبا99213200995

275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-09الالذقية04010365005عليامنال ياسر السالمه99313200996

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30إدلب07240177229بشرىآية أحمد دوبا99413200997

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-08طرطوس10180005731كوكباروى عبد الكريم عيسى99513200998

101كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2337.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05020058164سعاد المحمود ابو عيشةريام شعبان الشعبان99613200999

وزارة الزراعة 125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة الماليةالال137.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-20ريف دمشق03190023372آمنةرند مصطفى برني99713201000

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة المالية22قاطع فاتورةوزارة التربيةالال189.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-08-09ريف دمشق03080069551فاطمهرشا حسن فروه99813201001

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02ريف دمشق03280019445فاطمه رزقفاديا صالح رزق99913201002

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال1452.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-19حماه05170032938منىحال ايمن سالم100013201003

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15ريف دمشق03040011091علياسمر علي قمره100113201004

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-28السويداء13090049229سهيله ابو زيدغنوه سليمان ابو زيد100213201005

82كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-06ريف دمشق03090027483طرفهميساء محمود المصري100313201006

المعهد التقاني للعلوم معهد1996-01-10ريف دمشق03180059532حمدهرهف احمد برو100413201007

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال75.9720190مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال1822.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05170048673ريمهيا مممدوح شدود100513201008

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال1947.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-03ريف دمشق03300117395سندسيمامه محمد بكور100613201009

274كاتبوزارة الدفاع66كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دمشق10220042193وسامكامله عبد هللا طويل100713201010

وزارة االدارة الال125.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01ريف دمشق03030023574فاطمهنوره خليل شله100813201011

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1003شرطي

المحلية والبيئة

489كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1681.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-04طرطوس10090026346سعاد عبودرنيم فؤاد الحامض100913201012

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1026

والبيئة

43جابي

المعهد التقاني للعلوم معهد1986-04-25حلب07170014808عفيفهسماهر صالح خليفه101013201013

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال68.8220110تأمين

واإلصالح الزراعي

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة المالية77مراقب مالي

96كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-13ريف دمشق03310031071داللاالء احسان طعمه101113201014

71كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-01إدلب07260022489أحالم شرف الدينهنادي صالح مزوق101213201015

130مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال206.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-25السويداء13010093144هناء جعفرأشرف سلمان جعفر101313201016

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1680.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-05ريف دمشق03020041729امنهوالء محمد التويني101413201017

21قاطع فاتورةوزارة التربية280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال2607.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-18إدلب07260022378أحالم شرف الدينخلود صالح مزوق101513201018

273كاتب رئيسيوزارة الماليةالال74.8520200محاسبة النفقاتالمعهد التقاني الماليمعهد2000-01-01ريف دمشق03150035333رائدهمرح فرزات المنا101613201019

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1528.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-04القنيطرة14030031670اعتدال التوهانرنا مطيع الفندي101713201020

84كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-05ريف دمشق03280016949هديههناء موفق حيدر101813201021

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-05ريف دمشق03230014499نبيلة مرعيايزابيال طالل مرعي101913201022

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دمشق14040034950دالل مصطفىرغد محمد جاسم102013201023

223مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.2520170أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-08ريف دمشق03280026709نمريهرامي محمود منعم102113201024

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2482.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20القنيطرة14030029362زينب العقالهبا موسى العقال102213201025

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1343.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02ريف دمشق03010007762هديهزهور حاتم حاتم102313201026

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01السويداء13090049820رسمية وهبةسوالف فهد ابو قنصول102413201027

المعهد التقاني إلدارة معهد1998-01-01دير الزور09010165796رجاء المردوداسراء مضر معروف الفنوش102513201028

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال69.9220210تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-19القنيطرة14010064170عسلية حسينمنال هايل محسن102613201029

110كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03050067633شاميهفضه خالد الخالد102713201030

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-27إدلب07220096128فلكثريا مصطفى اسعد102813201031

231مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.0420200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-09-10ريف دمشق03280004201مطيعهراما نواف يزبك102913201032

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-17الالذقية06100013377سهاممنال أحمد حمدان103013201033

126مؤشروزارة الكهرباءالال147.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-05طرطوس05150042427أمينةرهام غزوان أحمد103113201034

وزارة االدارة الال1771.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-22ريف دمشق03010008889فاطمةحنان خالد البويضاني103213201035

المحلية والبيئة

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03140010752خديجه قاسمامنه علي المهرج103313201036

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-28الالذقية06200099468سهام ريحانهريم محمد قوزي103413201037

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-05الالذقية06090093237نهيلةعلي لؤي الفروي103513201038

231مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.7820120تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1991-11-14ريف دمشق03180066458فضةناريمان احمد غية103613201039

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةنعمال1847.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-03-18ريف دمشق03020016677نبيهارنا محمد الجاسم103713201040

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة التجارة 288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال2951.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-08-10ريف دمشق14050038087مريم رحالعبير وجيه االحمد103813201041

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1017محاسب تكاليف

والبيئة

29محاسب واردات

وزارة الزراعة الال2436.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-01-07السويداء13100004724نعامه نصرريم هايل مالك103913201042

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2603.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01ريف دمشق03020022741ودادبيجه كحالن الكحالن104013201043

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 44محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

50محاسب

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07الالذقية06090043239فاطمهدارين هيثم صقر104113201044

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.4520160تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-05-21ريف دمشق03180017054سهيرصبحية محمد الزيبق104213201045

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01القنيطرة14060013898عندهنور الهدى فيصل سليمان104313201046

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-01ريف دمشق03060021451فداء المحمودهبه تميم المحمود104413201047
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

268كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1678.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-20دير الزور09050054732منىتيماء نهاد االحمد104513201048

275كاتبوزارة الدفاع95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-04دمشق14060015645عائشه مصطفىهبه محمد الرحال104613201049

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03080087353حسنيه ناصر عصيدهوعد حسن بيازيد104713201050

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1688.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01طرطوس06200056388رماحرهام عماد حيدر104813201051

معهد التربية الفنية معهد1991-05-07ريف دمشق03040004995حسنةفاطمة محمد نقرش104913201052

التشكيلية والتطبيقية

1370مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربية1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6420130رسم

95كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03040009010وفاء فتح هللافاطمه عبد هللا القاضي105013201053

وزارة التجارة الال3334.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-06-27ريف دمشق14060047132عائشه العودهصفاء صالح الدين رمضان105113201054

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع29محاسب واردات

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-15القنيطرة14010105097حسنهسحر موسى الويسي105213201055

وزارة التجارة الال3166.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-11-03طرطوس10010172763غازية الحمودتيماء محسن بربر105313201056

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1779.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-13درعا12030028312امنههدى محمد نور اعكاشه105413201057

95كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2264.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01ريف دمشق03040003380حمامه سوارمنى محمود سوار105513201058

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03150035322بشيرهليالي فايز المنا105613201059

وزارة االدارة الال2802.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-12-06القنيطرة14060002727سعده الذيبمريم الذيب محمود الذيب105713201060

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 29محاسب واردات

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1017محاسب تكاليف

97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01القنيطرة14050033795سحرريم حسين الفريج105813201061

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال2103.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-15دير الزور09050104029فاطمه الحمديمامه محمد العليوي العليوي105913201062

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-01-01ريف دمشق03130022012فاطمهدينا علي سلمان106013201063

سابقا

1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5720200تربية موسيقية

وزارة التجارة الال2477.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-10حمص04010931558مفيدهتولين حسن زيتون106113201064

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

276كاتبوزارة الدفاع71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-31دير الزور09010016185عليه حمدانمريم ربيع الشويله106213201065

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20ريف دمشق03350002667ساميهروزان حوسام حمزه106313201066

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-01-22ريف دمشق03140001708ناديانرمين بشار ريحان106413201067

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية305محاسبوزارة الدفاع264منشئوزارة الماليةالال65.4820160محاسبة

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-05طرطوس05100038555نعمات يوسفريم عبدو بدران106513201068

224مساعد فنيوزارة الصحة69كاتب ضبطوزارة العدل65كاتب ضبطوزارة العدلالال64.9720100هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1990-01-24القنيطرة14060004055امل العمرفاديا قدرو عمر106613201069

1395مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0320180شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1995-07-03السويداء13070007132اميره جابرنهى برجس ابو حمرا106713201070

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.0620200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-08-22ريف دمشق03180003372خديجةامل محمد الخطيب106813201071

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02دمشق03130013052فاطمه العسراويشذى سهيل العسراوي106913201072

وزارة االدارة 77كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-26الالذقية06210008121جهيدهديما اسماعيل سليمان107013201073

المحلية والبيئة

275كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-11-03ريف دمشق04230008350انتصارحلى محسن المحمد107113201074

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-15ريف دمشق03050032190خلودايمان بالل المصري107213201075

الدولي

17منشئ

وزارة االدارة الال1838.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-07طرطوس10240017069كريمهعلي باسم حمود107313201076

المحلية والبيئة

254كاتب أولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-07ريف دمشق04120016644ليلى اسماعيلروال محمد قصيعه107413201077

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1634.0020219أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-02ريف دمشق03260006762مناررأفت وجيه بدران107513201078

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1395.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03060017396ناهيه االحمدأمل محسن الحسيان107613201079

وزارة الزراعة الال2189.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-20ريف دمشق03050031282خديجةايات اسماعيل هنوم107713201080

واإلصالح الزراعي

256كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية1024مساعد أمين مستودع

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15حلب02210035807خاتون المحمدامانه فاضل همهم107813201081

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال125.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01درعا12170026569فوزهيحيى صبحي عبدو االحمد107913201082

100كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-24ريف دمشق03300050750زينبرهام علي الرحال108013201083

وزارة االدارة المحلية 100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05ريف دمشق03300052757خديجهابراهيم سويلم السويلم108113201084

والبيئة

1029شرطي

100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01ريف دمشق03300050773زينبشاديه علي الرحال108213201085

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال228.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-02حلب02120142613ندى عبيد االبراهيمهبة هللا اكرم كلزي108313201086

وزارة التجارة الال72.5020148تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1992-08-15ريف دمشق03050018892امنةانور محمود ديب108413201087

الداخلية وحماية 

المستهلك

95عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء248فني كهرباء

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2172.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01إدلب07040049705ايمان عيانذكاء محمد العلي108513201088

110كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01حلب02120141062مريمعبد الكريم محمد الخلف108613201089

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1358.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10درعا12020040655رباب الخنسهآالء ابراهيم المزرعاني108713201090

107كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-06دير الزور09120038890روعه الحسنسهام بشير فريح108813201091

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-03ريف دمشق03190004662لميسعبيدة محمد الشحت108913201092

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال77.9420160إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

254كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال1677.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-01دير الزور09120038826روعه الحسنالهام بشير فريح109013201093

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1990-07-24ريف دمشق03150049583سعاددعاء عبد الرحمن الدنف109113201094

والتمويل

وزارة الشؤون الال63.9620100محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 58منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

57منشئ رئيسي

73كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01ريف دمشق03250060495امنهفردوس محمود عبد الغني109213201095

94كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15ريف دمشق03310017911بشيرا الحافظآيات مأمون زينو109313201096

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01درعا12020052250ليلى النجارآيات ياسين العيسى109413201097

وزارة التجارة الال269.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-08-06إدلب07040039898صبحيةبسيمة فوزي حاج علي109513201098

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

1017محاسب تكاليف

381مراقب فنيوزارة الصناعة380مراقب فنيوزارة الصناعةالال65.75201013تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1989-01-05ريف دمشق03120010500هندناصر ناظم القادري109613201099

105كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال1645.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25ريف دمشق03250099502سهامزينب خليل داود109713201100

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-17ريف دمشق03110020162هندوجدان احمد جعفري مصري109813201101

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال1305.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01ريف دمشق03190019096منيا زيدانغفران تيسير حديد109913201102

105كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-13ريف دمشق03250110103خجونوار نهاد خليل110013201103

وزارة الزراعة الال78.7920070علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-05-10ريف دمشق03100007674شهلةفاطمه أسعد خالد110113201104

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 67مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-06ريف دمشق03100016786حفيظه شاهينحنان أحمد شاهين زليطة110213201105

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق09010033568سحرحال محمد العبوش110313201106

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-01إدلب07040064153فريدة كرديحنان محمد نور الدين110413201107

73كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020077أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02ريف دمشق05070015510اميرهمحمد هيثم شاهين110513201108

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-12الالذقية06150026213نجاةهديل سلمان داود110613201109

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01إدلب07240046639خولهايالف غازي عبد110713201110

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-02ريف دمشق03280012632رشيدهوفاء عبد الرحمن صقر110813201111

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-30الالذقية06110002035مجيدهوالء منير ناصر110913201112

91كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-22ريف دمشق03190048276فاطمه الصائغمحاسن أحمد دره111013201113

وزارة الزراعة الال72.2620020انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1981-03-26القنيطرة14060042593فضهميساء موسى محمد111113201114

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

62مراقب زراعي

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03190051142سعاد تابك باكيرصفا عبدو عبد الباقي111213201115

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-13ريف دمشق90010148418زمو محمد سيدحليمة كمال السماك111313201116
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

71كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-02حماه05180033941زريفه عيسىحمزه محمد ونوس111413201117

96كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1971-09-30ريف دمشق03040013241وزيره اللبادفايزه محمود كعك111513201118

المعهد التقاني للهندسة معهد1984-01-15دمشق01030188726نجاح خضيرعبير احمد الحاتي111613201119

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد الال69.8020040الكترون

والتجارة الخارجية

378مساعد فنيوزارة الصناعة82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء98فني صيانة

المعهد التقاني للعلوم معهد1982-02-01ريف دمشق03350016422امالوسام عدنان زهر الدين111713201120

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال60.2520020مصارف

وحماية المستهلك

246مدخل بيانات

وزارة االدارة الال259.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-01-19طرطوس10140003776عبلهأسامه حسن شاهين111813201121

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 46محاسب

المحلية والبيئة

47محاسب

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباءالال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-05-10إدلب07260001098غنادا حسورشا مصطفى حيش111913201122

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

132مؤشروزارة الكهرباء1023

وزارة االدارة المحلية 78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020063أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-14ريف دمشق03230008087تجامصطفى محمد مظفر112013201123

والبيئة

21شرطي

وزارة االدارة 110كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-05طرطوس01030003990زريفه عليجاكلين يونس اليونس112113201124

المحلية والبيئة

59كاتب ضبطوزارة العدل54شرطي

هيئة التخطيط 97كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03050025357فريزه البوشرفيف محمد البوش112213201125

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

وزارة الزراعة الال61.5020200علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-02-28ريف دمشق03300093579سلوىنورالهدى ظاهر الظاهر112313201126

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال159.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-01-16ريف دمشق03180080482حمدهمريم حسين عباس112413201127

259كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءنعمال1834.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-02-05ريف دمشق03140024767بدريه غنيمتهاني علي غنيم112513201128

275كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-21الالذقية06110021611سناءشيرين محمد حميدي112613201129

هيئة التخطيط والتعاون 109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1592.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03050030950ايمان شحادهطارق نادر شحاده112713201130

الدولي

17منشئ

وزارة االدارة 254كاتب أولوزارة الماليةالال1996.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-11-29ريف دمشق90010226764فتحيةحنين علي بركات112813201131

المحلية والبيئة

277كاتبوزارة المالية37جابي

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2131.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-28ريف دمشق03250037827ميمونهإيمان احمد داود112913201132

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-27ريف دمشق09010003721فوزه المخلف الموسىمنى محمود المنيزل113013201133

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-05ريف دمشق03140000494فاطمة البغداديإسراء مرشد المكاوي113113201134

132مؤشروزارة الكهرباءالال196.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-30ريف دمشق03260005241فيروز سكيكرآالء يوسف كشيك113213201135

وزارة الزراعة النعم72.0020100إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-10-14دمشق03130027427مريماناس احمد ضاهر113313201136

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 64مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2092.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-04-15ريف دمشق03150005140آمنةندى محمد وفا دلة113413201138

المحلية والبيئة

252كاتب أولوزارة المالية16جابي

289كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1434.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-10ريف دمشق07040056697زينبحنين طالل حيدر113513201139

هيئة التخطيط 289كاتبوزارة الدفاعالال1443.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-12-15ريف دمشق90010205029سهام محمدايمان حسن نمر113613201140

والتعاون الدولي

105كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01طرطوس10110028688سهامعال وجيه احمد113713201141

وزارة االدارة المحلية 258كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة الماليةالال1783.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-17ريف دمشق03060042714عزيزه جبربتول اياد جبر113813201142

والبيئة

30مدقق نفقات

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03200044227سحر يوسفلينه مصطفى يوسف113913201143

259كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1571.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-18حماه05150090907نسمه وردهرنيم مالك رجب114013201145

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01ريف دمشق03120042670زكيه الخطيبخديجه علي الرميله114113201146

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-21ريف دمشق03020053358وفيقهوفاء خالد سعيد رسالن114213201147

المعهد التقاني إلدارة معهد2000-01-01ريف دمشق14060046746اعتدال االحمدسماح احمد عواد114313201148

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال70.4620200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االقتصاد 95

والتجارة الخارجية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة94مساعد إداري ثان

المعهد التقاني إلدارة معهد1987-04-04ريف دمشق03040014669هدىنسرين حسن الشندين114413201149

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال78.3020080إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة94مساعد إداري ثان

115كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-20إدلب07100030909سعادسناء أحمد البكور114513201150

63كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال2180.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-20ريف دمشق03300003441عفيفه الزنكعليا علي الكردي114613201151

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة الماليةالال2491.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-02-01ريف دمشق03180067629سهيلةياسمين قاسم عبد هللا114713201152

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

257كاتب اولوزارة المالية1021

119كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-27ريف دمشق03040025650فاطمهاميره علي خصي114813201153

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-25ريف دمشق03050011821ساره الشايبياسمين يوسف الشايب114913201154

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.9920210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-01-01دمشق01040422282نداءدعاء محمد زياد القاري115013201155

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-10ريف دمشق03180070208فاطمهلمياء احمد سيف الدين115113201156

63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2468.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-28القنيطرة14010077835فضهفاطمه محمد ذياب115213201157

59كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1509.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-09ريف دمشق03200031070نداابرار بسام اللحام115313201158

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-01طرطوس10280015134جهيده عيسىوئام حسن ميهوب115413201159

وزارة االدارة 127مؤشروزارة الكهرباءالال1540.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-07ريف دمشق14060018741فاطمه الموسىاسالم يوسف محمد115513201160

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

59كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-24القنيطرة14060022958فريدهنوف مزيد االبراهيم115613201161

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-12-18حماه05030039601اليس نعمةرهان حافظ عوض115713201162

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربية1372مدرس مساعدوزارة التربية1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.8820040تربية فنية

66كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1363.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-09حمص04230020572نجاحغيداء زياد تكروني115813201163

وزارة االدارة الال2634.0020130علميثانوية عامةثانوية1990-05-26ريف دمشق01010622131نجاح الحناويإيمان عزت الخيمي115913201164

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية71جابي

والبيئة

22جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حماه05050014446انتصار منصورعبير علي الخضور116013201165

78كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-19ريف دمشق03210011831وجيههحنين ممدوح مرعي116113201166

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال167.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-20ريف دمشق03140000645خديجةامل صابر خلف116213201167

وزارة االدارة الال167.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-25ريف دمشق01010622146نجاح الحناويأمورة عزت الخيمي116313201168

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية71جابي

والبيئة

22جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-12ريف دمشق03140003897حورية ملقطندى محمد ملقط116413201169

124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2230.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-10حمص04010818179هندمي سليمان االسماعيل116513201170

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-07ريف دمشق03210030002فوزيهراميا عبد القادر قره جي116613201171

وزارة الزراعة الال300.0020120ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1994-02-15ريف دمشق03120043319علية الرميلهحميده مسعود الرميله116713201172

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

وزارة الزراعة 280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1983.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-11-10ريف دمشق03240000794فاطمةاماني وحيد مطر116813201173

واإلصالح الزراعي

1022مساعد أمين مستودع

118كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10الالذقية06010070571اميره سليمانخلود اديب عشقر116913201174

وزارة االدارة 133مؤشروزارة الكهرباءالال225.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق03120010520فاطمة حافظآالء محمد حافظ117013201175

المحلية والبيئة

74جابي

107كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-17الالذقية06100057511رجاءميساء فاطر ابراهيم117113201177

70كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-15ريف دمشق03360017911حسنا العيطهامينه خليل حليمه117213201178

وزارة الشؤون 1394مدرس مساعدوزارة التربية65كاتب ضبطوزارة العدلالال67.8520130هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1992-11-20ريف دمشق03250092643امنه خوالنياسماء حسن خوالني117313201179

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

23مساعد صحيوزارة التربية230مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.4420170تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-10-13ريف دمشق01040390785منى رفاعيخديجة سامر الحمصي117413201180

125مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة الماليةالال1528.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03140006782سمرغرام جمعة تيناوي117513201181

126مؤشروزارة الكهرباء262كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال214.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-10ريف دمشق03140003046نعامة البحريحنان محمد الخطيب117613201182

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال138.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-05-20الالذقية06150048409رفيقهليال مفيد حميشه117713201183

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

75 من 18صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

276كاتبوزارة الدفاع84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-29ريف دمشق03280060710ربيعهساره مرعي ضاهر117813201184

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1415.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03120026350فريزهحنان محمد غياض117913201185

وزارة الزراعة الال70.6620170زراعات محميةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-01-19الالذقية06090141053عفاف مهنارزان عيسى ابو غبره118013201186

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال1695.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-20ريف دمشق03330011474داللنسيبه عبد الغني القالش118113201187

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-04ريف دمشق14010025797حياتنجوى موسى يوسف118213201188

73كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-04القنيطرة14060025019زكيهسحر عبد المجيد هالل118313201189

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-09ريف دمشق03280000851سعاد طهاميرة صبحي المعراني118413201190

100كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-20القنيطرة14040019510املبيان احمد الجاسم118513201191

73كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03120032802اسمهاندعاء كامل شحاده118613201192

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2147.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05ريف دمشق03230013701خديجهغرام علي غصن118713201193

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2037.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-28القنيطرة14010025832حياتنغم موسى يوسف118813201194

59كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-05ريف دمشق03230013771خديجهصباح علي غصن118913201195

101كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25حماه05120007640نواظررؤى حسن حمود119013201196

126مؤشروزارة الكهرباءالال166.0020030علميثانوية عامةثانوية1984-10-01ريف دمشق03150018675حفيظه بكرمرفت عبد الرحيم بكر119113201197

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-10ريف دمشق03310081009انعاموفاء احمد الحايك119213201198

255كاتب أولوزارة الماليةالال2298.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-24ريف دمشق03110012160باسمه عباسايمان علي حامده119313201199

270كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباءالال1585.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-15ريف دمشق03190037652فاطمهشهد محمد زوكار119413201200

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالنعم1910.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب07220003718سوسنقمر محمد سلهب119513201201

103كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال226.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق14060029090عهود قلمنييارا مامون موسى119613201202

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-01ريف دمشق03230013740خديجهريما علي غصن119713201203

وزارة الزراعة الال77.0020210انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2002-01-01ريف دمشق03300048324مريمتيماء خالد خريبه119813201204

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 71مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال67.7820210بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-01-15ريف دمشق03280006836آمنة عرابيفاطمه جالل عرابي119913201205

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1703.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03180081042فريده عبد القادرصالحه احمد عبد القادر120013201206

وزارة االدارة الال289.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-03ريف دمشق03140007207منيرةرهف حسين عليان120113201207

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع47محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1531.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-03ريف دمشق03230016388سميرهراغده احمد دياب120213201208

82كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1813.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-08ريف دمشق03140000759فاطمةميناس عابد خلف120313201209

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.3020200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-01-01ريف دمشق03190055463فاطمهسمر محسن ناصيف120413201210

وزارة االدارة الال2698.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120043859احالمهاجر سالم فاطمه120513201211

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

62محاسب

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02الالذقية06090040135جهيدهمرح محمد داود120613201212

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-06ريف دمشق03230002445فاطمهعنايات محمد الخطيب120713201213

وزارة االدارة الال1439.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02ريف دمشق03040016894مريم الدولتليهال مصطفى الشيخ الكيالني120813201214

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 27منشئ رئيسي

المحلية والبيئة

82كاتب ضبطوزارة العدل77شرطي

262كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1835.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-19ريف دمشق03200047782هيفاء منصوربتول عيسى المهر120913201215

118كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-29الالذقية06090030650جهيدهديما محمد داود121013201216

المعهد تقاني للطب معهد1998-01-30درعا12180001336غادهعهد جميل البطرس121113201217

البيطري

رعاية تناسلية وتلقيح 

اصطناعي

وزارة الزراعة الال73.2520190

واإلصالح الزراعي

78مراقب بيطري

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020076أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05120021429فاطمهصقر محمد زاهر121213201218

111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-03ريف دمشق90010024407فادية سميرنسرين علي حسين121313201219

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01ريف دمشق03060018015اماليااماني دمر درويش121413201220

المعهد التقاني إلدارة معهد1992-10-04القنيطرة14050043297نعمهمريم احمد عمقي121513201221

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.6820150إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

79كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2488.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-21دمشق03210028771غادهصبحيه محمد حيدر121613201222

وزارة االدارة 252كاتب أولوزارة الماليةالال2408.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-01دير الزور09010166911نهلهامنة خالد العبد هللا121713201223

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية30مدقق نفقات

27مساعد صحيوزارة التربية26مساعد صحيوزارة التربية28مساعد صحيوزارة التربيةالال75.1820210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-01-30ريف دمشق03230012930فاطمة مظفرنرمين زيدان مظفر121813201224

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-12ريف دمشق03040014759غازية جمعةاسراء طراد جمعه121913201225

257كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباء124مؤشروزارة الكهرباءالال2143.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-03ريف دمشق03280069400سلمىساره شهاب حمد الضامن122013201226

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1465.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق90010239699خديجهبيان مرشد عبد هللا122113201227

وزارة االدارة المحلية 260كاتب أولوزارة المالية256كاتب اولوزارة الماليةالال2078.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01القنيطرة14010087342عزيزهرغد خالد عقله122213201228

والبيئة

30مدقق نفقات

262كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء252كاتب أولوزارة الماليةالال2611.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-02ريف دمشق03140027176كفيه ديابرهف نايف سعد122313201229

62كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01ريف دمشق03150017201سعاد عبد القادراسراء محمد نعسان بكر122413201230

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1338.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-28دير الزور09010075275رندا الحسنمايا بدري الحاج هزاع122513201231

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10ريف دمشق03280011848فاطمهدعاء عبد هللا الرفاعي122613201232

279مساعد محاسبوزارة الدفاع287مساعد محاسبوزارة الدفاع270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاعالال70.3320160محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-01-29القنيطرة14060029870ناهدنور الهدى محمد الوني122713201233

وزارة االدارة 116كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03ريف دمشق03210028620فاطمهوجيهه فخري حيدر122813201234

المحلية والبيئة

79كاتب ضبطوزارة العدل72شرطي

126مؤشروزارة الكهرباء262كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةنعمال2029.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-20ريف دمشق03140043962سميحة ابو زيدرهام عماد الدين الهمس122913201235

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1468.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-10دير الزور09060001046تمامرشا عكله الهيشان123013201236

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10ريف دمشق03280011851فاطمهوالء عبد هللا الرفاعي123113201237

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020046أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-05ريف دمشق90010029890عوفةتيسير عمر يوسف123213201238

المعهد التقاني للهندسة معهد2000-04-01ريف دمشق03190055407فاطمهنجمه محسن ناصيف123313201239

الميكانيكية والكهربائية

379مساعد فنيوزارة الصناعة85عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء378مساعد فنيوزارة الصناعةالال71.3020210تحكم وأتمته

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-23الالذقية06040016821غادهلميس فيصل نصور123413201240

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-25ريف دمشق14060002882فاطمةمنال محمد محمد123513201241

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-10-01ريف دمشق03290010978أميره الشيخ علياماني أكرم الشيخ علي123613201242

سابقا

1342مدرس مساعدوزارة التربية1338مدر مساعدوزارة التربية1346مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.5520040انكليزي

126مؤشروزارة الكهرباء262كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2134.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03140043966سميحة ابو زيدسهير عماد الدين الهمس123713201243

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.3620200أشعةالمعهد التقاني الصحيمعهد2000-07-01ريف دمشق03160015110سلطانهبيلسان نبيل الشيخ123813201244

130مؤشروزارة الكهرباء260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة الماليةالال2266.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-20القنيطرة14060005174مريمياسمين كامل قاسم123913201245

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1657.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-17القنيطرة14060002938منالشهد عماد الدين محمد124013201246

86كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05ريف دمشق03280021266نوالمجد أسعد رومية124113201247

وزارة الزراعة الال66.8920129تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-11-07ريف دمشق03130025697شيخه ضاهريوسف محمد أبو حمده124213201248

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

117كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-24ريف دمشق03290008090فاطمة خلوففاتن عبد الرحمن قطميش124313201249

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال1388.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-03ريف دمشق90010237244فاطمةمريم احمد العريشي124413201250

الدولي

17منشئ

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1418.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-06القنيطرة14040023767عبيرعال باسم طه124513201251

73كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1793.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-01حلب02210016527فاطمةنور الهدى محمد سعيد خردق124613201252

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-19طرطوس05190009617هدى خليلحنان مالك علي124713201253

المعهد التقاني للعلوم معهد1982-05-23القنيطرة14040013286رئيفهمحمد حسن اليوسف124813201254

السياحية والفندقية

1046مدرسوزارة السياحةالال86.0020044مطبخ وحلويات

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10ريف دمشق03150002996فاطمة حساباهبة محمد االخرس124913201255

382أمين مستودعوزارة الصناعةالال288.0019973كهرباءثانوية صناعةثانوية1978-01-14ريف دمشق03230003115ظريفة الخطيبفراس خالد شحادة125013201256

هيئة التخطيط 97كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05ريف دمشق03060025810امنهفاطمه نايف حويشان125113201257

والتعاون الدولي

98كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-18طرطوس10090023099ندا عجيبجلنار فيصل فندي125213201258
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1397.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-16ريف دمشق03320008189سلوىروان عمر عبد هللا125313201259

272مساعد فنيوزارة الدفاعالال3404.0020136تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1987-05-01القنيطرة14060031370فاطمهوسيم محمد مقبل125413201260

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-07-28ريف دمشق03180081179خديجهعباس يوسف عبد القادر125513201261

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2311.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20القنيطرة14050023186لميا كمال الدينمنال محمود أبو شاكر125613201262

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01ريف دمشق03060000563منى شيخ عمرحنان فارس فارس125713201263

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1997.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-13إدلب07040073866منىهبه مفيد العمر125813201264

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال92.1720180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-04-28ريف دمشق03180006062رناشذا احمد زمزم125913201265

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10إدلب07040040637ايمانرهف صبحي ضاهر126013201266

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1350.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01إدلب07030037478سلوى الحسينهاجر أحمد الحسين126113201267

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-17ريف دمشق14060019260خزرهازدهار قاسم العبد هللا126213201268

73كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1931.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1972-10-05ريف دمشق03050023966مريمأسمهان عمر دعيبس126313201269

كاتب مدقق وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال2781.0020172ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-07-18ريف دمشق03120060777عائدهفراس مفيد عبد السالم126413201270

حسابات ارزاق

وزارة االدارة المحلية 271

والبيئة

62محاسب

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-12-20ريف دمشق03150048614حليمهمرفت يوسف بدويه126513201271

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-15ريف دمشق03150028570عائشهسلمى صالح الشيخ سليمان126613201272

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-15ريف دمشق03140024740حليمهفلاير احمد علي126713201273

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1677.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-15دير الزور09010104069اميرهأريج غسان العلي126813201274

وزارة االدارة الال133.0020032أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03ريف دمشق03220013911فوزيهعبد العزيز محمد افندر126913201275

المحلية والبيئة

21شرطي

95كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-01ريف دمشق03010164284فوزهفاطمه علي الرقاد127013201276

وزارة االدارة الال276.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-11-08ريف دمشق90010103301حمدةبثية عدنان خزعل127113201277

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاع66محاسب

ارزاق

271

وزارة التجارة الال2458.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-09-11دمشق01010608197نهاد عمرفاطمة مصطفى النجار127213201278

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع252بائع

ارزاق

271

وزارة االدارة المحلية 262كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2208.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01إدلب07210098255ملك قربيدعاء ابراهيم أزبيدي127313201279

والبيئة

37جابي

276كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال1996.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01الالذقية06100040781كوسرعبير أحمد محمد127413201280

275كاتبوزارة الدفاع79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-10ريف دمشق03230013507فاطمهبشرى موفق ابو دخل هللا127513201281

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-25الالذقية06200027876حسنه علي الكبيرسوزان بديع صقر127613201282

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01ريف دمشق03140004197وردةسورية علي عز الدين127713201283

95كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1944.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-25ريف دمشق03010055093رندهياسمين كمال موهباني127813201284

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-03-08ريف دمشق03090017506علياسماهر مرشد عيسى127913201285

70كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-13القنيطرة14060019037هيفاءصفا حسن الوني128013201286

489كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1976-10-30ريف دمشق03110041715الهامردينه نعيم شاكر128113201287

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-02ريف دمشق03150018429حنانروان حسن رضوان128213201288

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.0320200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-01-08ريف دمشق03180004117نادياوعد بديع البيطار128313201289

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-16طرطوس10110008746فريزةسوزان جمعة غانم128413201290

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-08السويداء13010110304ثنيه أبو مغضبامتثال اسماعيل أبو مغضب128513201291

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-02الالذقية06150037867فاطمةاماني عابد مراد128613201292

118كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01ريف دمشق03140025047يسرىختام عبد الغني غنيم128713201293

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03200021372نهاد الحلبونينور علي مراد128813201294

وزارة االدارة 129مؤشروزارة الكهرباءالال164.00200610علميثانوية عامةثانوية1988-07-06ريف دمشق03050010604بشيرهفارس رامز البوش128913201295

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء58جابي

118كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-10ريف دمشق03140022079مريمهيفاء محمد عرابي129013201296

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01إدلب07240010826عفاف عمروفاطمه يوسف عرب129113201297

وزارة االدارة النعم1744.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-12-10ريف دمشق03230018826فرنجيهشادي محمد العالول129213201298

المحلية والبيئة

253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة المالية22جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-26ريف دمشق03140021151رفعههيفاء موفق عبد هللا129313201299

261كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة الماليةنعمال2515.0020160علميثانوية عامةثانوية1995-01-05حماه05160046520فاطمةسالم شعبان العبود129413201300

59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-24طرطوس10150002422خبيره دالهبا انيس كرادو129513201301

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1871.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-06-06ريف دمشق03210016588حورية غربيةصبا سمير زينيه129613201302

59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-02حماه05150013091ازدهارلورين يوسف عيسى129713201303

108كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-19ريف دمشق03060002513مريمفاطمه فائز عوض129813201304

124مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباءالال1832.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03180111666سعيده زهرهبديعه علي زهره129913201305

256كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال2024.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-03-21ريف دمشق03120056008وداداسراء محمد المنفي الرميله130013201306

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-11ريف دمشق03280067370هويداروان اسعد السيد130113201307

115كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1561.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-20ريف دمشق03120039693هيامبشرى أحمد الرميله130213201308

وزارة االدارة المحلية 136مؤشروزارة الكهرباء134مؤشروزارة الكهرباءالال146.0020099علميثانوية عامةثانوية1990-09-03حماه05180036314جورجيتمنهل ايليا عوض130313201309

والبيئة

25جابي

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20ريف دمشق03280015599ايمان بركاتمرام محمد بركات130413201310

260كاتب أولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال121.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-01ريف دمشق03110036789غرةعبير فاضل عماد130513201311

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال124.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-09-02ريف دمشق05070004391مهارقيةقمر صالح ضوا130613201312

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-05ريف دمشق03280058469رفاعيهروعه علي حاج علي130713201313

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2234.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-04دمشق01040116787خالديهماجده محمد سمير موالدي130813201314

75كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-14ريف دمشق03210026892حسيبهفاطمه محمد الصليبي130913201315

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2013.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20دير الزور09010003503انتسالشهاب احمد الحسن الجاسم131013201316

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03190051829ظريفهصفا محمود الحلبي131113201317

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-01ريف دمشق03150003931نذيرةنهلة محمد خير الفرخ131213201318

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-20ريف دمشق03010137150وفاءحور نعيم قاديش131313201319

78كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03010170509مهامحاسن نايف الحسين131413201320

108كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1792.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10ريف دمشق03060009762مريمسميره فواز المصري131513201321

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20ريف دمشق03300078457مهاوفاء رضوان الخياري131613201322

هيئة التخطيط 71كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-26حماه05150052329سهامسجى واصف شراره131713201323

والتعاون الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-18ريف دمشق03280002011خديجهعلياء رضوان سالم131813201324

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20ريف دمشق03140003088وردة خليفةغروب عزات عبد الغني131913201325

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1577.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17ريف دمشق03180081137ريماحال عبد هللا يونس132013201326

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1802.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-14ريف دمشق03140040662داللفداء مصطفى الزير132113201327

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1591.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03280041004مكيهذيبه عبد الرحيم مؤمنه132213201328

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-06دمشق01030108127مريمكاترين حنين نونه132313201329

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-07ريف دمشق03300078521مهاخلود رضوان الخياري132413201330

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10ريف دمشق03140014469سميرهحوريه ناصر شهاب132513201331

120كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-13حمص04180036803سهاممريم رضوان أباظة132613201332

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09130168991امينهصفاء جاسم العلي السيد132713201333

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1466.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-20ريف دمشق03140014479سميرهسماح ناصر شهاب132813201334

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1700.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-16طرطوس10140003557مفيدة حسنرشا ابراهيم صقور132913201335

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10ريف دمشق14010037968رويدهاسماء غازي المرشود133013201336

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-02-18ريف دمشق90010236748اميمةمرح عبد الوهاب قبالوي133113201337

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.5720170تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02ريف دمشق03130008249سهام عدوانفاتن غازي عدوان133213201338

وزارة الزراعة الال74.5020200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-03-02ريف دمشق03230005250فوزيةريم محمد العر133313201339

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

75 من 20صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-12ريف دمشق03120033359املالهام فوزي عكو133413201340

الدولي

17منشئ

262كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباءالال1505.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-07-05القنيطرة14030022810غادهتسنيم خالد جاسم133513201341

وزارة التجارة الال2506.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05010521786ريمة محمدمرح رياض الحسن133613201342

الداخلية وحماية 

المستهلك

266كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال2376.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-25حماه05190034066مثيلهميرفت عمار حماد133713201343

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03120009841حليمهمروا حسين عكو133813201344

الدولي

17منشئ

وزارة التجارة الال481.0020020ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1984-06-03حماه05050106413شهيدةنجوى علي الجرف133913201345

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

59كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2104.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-01ريف دمشق03320073545غصايبمنار محمد البخيتان134013201346

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-01ريف دمشق03120048305يسرىجوريه احمد دحبور134113201347

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-18السويداء13010044322امريةصفاء حمد الصالح134213201348

272مساعد فنيوزارة الدفاعالال3129.0020154تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1996-05-13ريف دمشق03040006384فريزهمحمد مصطفى بكر134313201349

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-21ريف دمشق03030006936سميرهمروه احمد الحمصي134413201350

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-05القنيطرة14050023195لميا كمال الدينمحمد محمود أبو شاكر134513201351

133مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربية255كاتب أولوزارة الماليةالال1987.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-20حمص05010455498سهاملبنه حسن الدرويش134613201352

120كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-14ريف دمشق03360018617زهرية الطيراحالم احمد منير الطير134713201353

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2049.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01ريف دمشق14010115176نصره الفريجفاطمه عثمان الصالح134813201354

الدولي

17منشئ

257كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1528.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-26ريف دمشق03190035362نورااسراء وليد معطي134913201355

وزارة الزراعة 266كاتب اولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1914.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-21حمص04120047220غادهياسمين محمد صبح135013201356

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1590.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-05طرطوس10160033347ميرفت حبيبعبير محمد عبد الكريم135113201357

وزارة االدارة المحلية 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-04حماه05150074643فاطمةريم ابراهيم معال135213201358

والبيئة

77شرطي

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-16دمشق14050029264عروبه العوادبثينه عبد الكريم الفريج135313201359

الدولي

17منشئ

275كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-29حماه05150067602اسمايارا بديع وسوف135413201360

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1969-04-19ريف دمشق03140004840نور الهدىإيمان محمد قاسم135513201361

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-17ريف دمشق03120020125ايمانهيا فيصل مال135613201362

263كاتب رئيسيوزارة المالية22قاطع فاتورةوزارة التربية136مؤشروزارة الكهرباءالال1969.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03100019986حنان جمعةنغم سامر الغماز135713201363

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-26حماه05070003814رباب تقالراما راتب عثمان135813201364

85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-03ريف دمشق03160017386غندورةخوله محمد شوك135913201365

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1732.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-11ريف دمشق03210022381صفية علياحوى زهير عليا136013201366

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-04ريف دمشق03150010287سمرريفين محمد عائشة136113201367

هيئة التخطيط 59كاتب ضبطوزارة العدلالال2220.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01القنيطرة14060023655صبحيهعبيده ابراهيم ابراهيم136213201368

والتعاون الدولي

وزارة االدارة المحلية 17منشئ

والبيئة

27منشئ رئيسي

70كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08القنيطرة14010080484امنهنور شامان الحمد136313201369

62كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24الالذقية06090061359منالهيا جاسم شحاده136413201370

275كاتبوزارة الدفاع79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-16ريف دمشق03200009090امينهسراب محمد طه136513201371

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1764.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03150008840زينب عبد الدائمصفاء ابراهيم محسن136613201372

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1639.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03120030166انتصار ابو احمداالء ابراهيم الصفدي136713201373

73كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-08إدلب07040056076امنةهدى محمد حسين136813201374

62كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01الالذقية06090093811بشرىمايا مازن سلطان136913201375

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-08الالذقية06150036875صفاءيارا وليد زكريا137013201376

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-21ريف دمشق90010250989ايماننور الهدى احمد حسين137113201377

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-14ريف دمشق90010265074تغريد الحسندعاء محمد علي137213201378

وزارة االدارة الال1984.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-21القنيطرة14060024220صبحيهعبير ابراهيم ابراهيم137313201379

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 59كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

الدولي

17منشئ

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال2353.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-10-23ريف دمشق03250114885شكرانهبه رضوان العبار137413201380

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-17ريف دمشق03140009243حليمةلبانة حامد الميس137513201381

73كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال2086.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-01القنيطرة14060043004ساره الغزيخنساء محسن الخلف137613201382

وزارة الزراعة الال2415.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق03050000947عائشة عكلوفيرائدة شحادة مشمش137713201383

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 127مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

289كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-12-21حماه05160020190سهام صقرعبير محمد عيسى137813201384

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01إدلب07210041927داللبشرى مصطفى العباس137913201385

98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء96عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء94عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال75.01201010تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-06-22ريف دمشق03020038469رويدهعبد هللا احمد الميدعاني138013201386

وزارة التجارة الال288.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-02-13السويداء13090043559ميلية ابو مغضبرهف مرسل زيدان138113201387

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع1017محاسب تكاليف

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة الماليةالال192.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-14ريف دمشق03190063479مفيدهوسيلة رسالن دعبول138213201388

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

125مؤشروزارة الكهرباء1021

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-15ريف دمشق03120029295امنهختام عيسى الصفدي138313201389

114كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01ريف دمشق03150046708مريم العمروسام محمد خير نعنوس138413201390

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03170016519صبحية حليمةلطفية عمر حمودة138513201391

21قاطع فاتورةوزارة التربية135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة الماليةالال1946.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-01ريف دمشق03210015728زهرةنجمه اسماعيل حسن138613201392

63كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-03ريف دمشق03140000777كحالكوثر بدران خلف138713201393

275كاتبوزارة الدفاع84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-17ريف دمشق03280063115نوراشذا محمد الدرع138813201394

111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال285.00200910كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-01-25ريف دمشق03280016876هوله حيدرأمجد نمر حيدر138913201395

1401مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.6720210هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد2000-09-17ريف دمشق03050054693نهىنور محمد شحادة139013201396

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-15ريف دمشق03210016001زهرهوعد اسماعيل حسن139113201397

وزارة االدارة 274كاتبوزارة الدفاعالال154.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-06القنيطرة14060012856سكوت المحمودزمزم هاني االحمد139213201398

المحلية والبيئة

94كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

59كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-27ريف دمشق90010274295جليلةمروة يوسف شحادة139313201399

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-01ريف دمشق03280012634حليمه الفليطينادين يوسف سقر139413201400

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10الالذقية06200070246سميعهرنا بهجت صافي139513201401

87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03ريف دمشق03140020895رائده الحالق الحاج حسيناية محمد الحفيري139613201402

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال216.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1973-06-04دير الزور09010042205نورهمحمد صبحي المحمد139713201403

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-30ريف دمشق03300058398ميساءصفا مروان برغل139813201404

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-01ريف دمشق05010258289عزهرشا فيصل تركماني139913201405

وزارة االدارة الال213.0020124علميثانوية عامةثانوية1993-03-24ريف دمشق03010149724اديبهمحمد احمد العليوي140013201406

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية43جابي

وزارة الزراعة الال66.6220080إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1988-11-16القنيطرة14060043007ساره الغزيغيثاء محسن الخلف140113201407

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-23حماه05150096819سميحهوالء نهاد ساطور140213201408

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-01ريف دمشق03150048790منيرةعواطف عبد اللطيف هندية140313201409

62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-22ريف دمشق03210030035منيرةمريم احمد قره جي140413201410

هيئة التخطيط والتعاون 98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1495.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09120039845وداد المحمودنور الهدى مصطفى المصطفى140513201411

الدولي

17منشئ

59كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-20الحسكة08020056029عزيزهرهام جاسم المحيمد140613201412
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

279مساعد محاسبوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال80.6220210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-01-16ريف دمشق03080086736باسمهنور عدنان حواط140713201413

هيئة التخطيط والتعاون 99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01ريف دمشق03350018887وفاءاالء ضياء سليمان140813201414

الدولي

17منشئ

113كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-16ريف دمشق03150018503كريمههدى محمد قعيد140913201415

279مساعد محاسبوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.1420210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-09-10ريف دمشق03080076903صفيههبه محمد عيد بيان141013201416

وزارة الزراعة الال67.7320100بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-01-14إدلب07040051060شهزنانرزان عبد المجيد حريري141113201417

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1981-04-03إدلب07040046803حميدةفاطمة علي الشيخ141213201418

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-21ريف دمشق03150017819ميساءنغم عالء الدين عثمان141313201419

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-20ريف دمشق03210032294هيام هنديةرهام كمال الصليبي141413201420

289كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال1495.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10ريف دمشق03330021424نوال الشيخ قويدررشا وائل الشيخ قويدر141513201421

وزارة االدارة 275كاتبوزارة الدفاعالال1478.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01دير الزور09010249992رقيهايمان مازن المحمد141613201422

المحلية والبيئة

36شرطي

وزارة الزراعة 125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة الماليةالال115.0019900علميثانوية عامةثانوية1969-04-01ريف دمشق03180042529فتحيهسوسن محمد ديب الشاقي141713201423

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2096.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03300083225ازدهاراريج عامر فهاد141813201424

275كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-09ريف دمشق03330002646بشيره الدورمنيره بشير المبخر141913201425

108كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1316.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-29ريف دمشق03050015269احالم غزالنيليليان وليد بسمة142013201426

وزارة االدارة 119كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-06ريف دمشق03040000166خديجهعال حسن كسر142113201427

المحلية والبيئة

1001شرطي

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-29ريف دمشق90010263365عائدةمريم محمد شاكر الدبسي142213201428

276كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2295.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-25ريف دمشق03300000392سليمةرغداء علي زعيتر142313201429

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-11حماه05170047753فراترفيف لبيب احمد142413201430

وزارة التجارة النعم3126.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-10-20الالذقية06050025255إيماندعاء يحيى حسن142513201431

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

وزارة االدارة الال334.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-08-10ريف دمشق90010037138زينبهبة خالد عويد142613201432

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 17معاون محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2097.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-03الالذقية06050025276إيماندياال يحيى حسن142713201433

وزارة االدارة 105كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-25طرطوس10260014545سجيعه صالحنرمين مدحت حمود142813201434

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1007شرطي

والبيئة

35شرطي

وزارة التجارة الال2248.0020182علميثانوية عامةثانوية2001-01-01الالذقية06050032213رغدهحيدر نبيل جناد142913201435

الداخلية وحماية 

المستهلك

260كاتب أولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-14القنيطرة14060003656سميحهرغده معتوق خلف143013201436

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1953.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-01القنيطرة14060000920صبحية حسيننصر الدين صالح سودي الذياب143113201437

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-23القنيطرة14060033348داللضحى خالد المحمد143213201438

279كاتبوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال1762.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-23حمص04220046330ابتسامحنين فراس الضاهر143313201439

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-24ريف دمشق03130026464صبحيهآالء قاسم صالح143413201440

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020087أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-04القنيطرة14040076552فطيم الحسينمحمد رحال الرحال143513201441

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20ريف دمشق03280049478نايفهمنال حسين الرفاعي143613201443

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1909.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10ريف دمشق03140011255رئيفهسمر احمد ناصر الدين143713201444

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15ريف دمشق03180071937فايقه شرف الدينزبيده محمد ابو ضاهر143813201445

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1706.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-02-17ريف دمشق03140036388فايزهمريم عثمان رمانه143913201446

المحلية والبيئة

257كاتب اولوزارة المالية76جابي

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-03ريف دمشق03150000732فلاير طالبقمر طالب طالب144013201447

124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال1833.0020210علميثانوية عامةثانوية1995-01-30ريف دمشق03280063934خديجهمحمود احمد الرفاعي144113201448

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال130.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-07-24حمص04220036395نزيههرنا شريف الشعبان144213201449

المحلية والبيئة

125مؤشروزارة الكهرباء76جابي

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال127.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-29الالذقية06050032959وداعلينا رامز مصطفى144313201450

المحلية والبيئة

125مؤشروزارة الكهرباء43جابي

المعهد التقاني للعلوم معهد1989-01-01ريف دمشق03110014244وردساري أمين كبول144413201451

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال60.9920120محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

259كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال117.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03110044026مزينه عالمهغصون ملحم عالمه144513201452

65كاتب ضبطوزارة العدل69كاتب ضبطوزارة العدلالال64.2720210هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1993-06-01ريف دمشق03300050410شيخهمحمد موسى الخالد144613201453

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2189.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01ريف دمشق03040006375هندزهره خالد بكر144713201454

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-10ريف دمشق03040024642سعادحليمه خليل عرابي144813201455

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-04ريف دمشق03120030470خضرهخديجه اسماعيل زحالن144913201456

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-28ريف دمشق03140027072رويدههبه محمد العموري145013201457

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2124.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05ريف دمشق03040028839جميلة جمعةرغداء ابراهيم غزال145113201458

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-06ريف دمشق03040005451مريمكوثر حسن هيشان145213201459

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2167.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-02ريف دمشق03010177266هديهامل محمد عز الدين145313201460

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-19ريف دمشق03300056462امنهيسرى متعب الجالود145413201461

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الالذقية06200024379جهيدههبه حسن صقر145513201462

108كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-15ريف دمشق03300076345زينب الجرادغفران اسماعيل الجالود145613201463

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01حمص04190000959نزههفاطمه حسين الزهوري145713201464

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-20ريف دمشق03280012275منيرهنورا محمد يحيى145813201465

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1940.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق14010091324غادهنوار محمد قعود145913201466

وزارة الزراعة نعمال397.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-10-02حماه05140020001امينةعديرهمشيره بسام عديره146013201467

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

92كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03280012795فائزهعالء علي عبدو146113201468

وزارة االدارة الال287.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-12القنيطرة14060005337صالحهعنود صبحي سويلم146213201469

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1050عامل مخططات

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01القنيطرة14010091326غادهمجد محمد قعود146313201470

107كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-08ريف دمشق03250115698يسرافاطمه شفيق طه146413201471

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة24مساعد صحيوزارة التربيةالال68.7520180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-09-10ريف دمشق03140042000ميسوناميره عمر الصمادي146513201472

الهيئة المركزية الال66.2820180هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1993-02-11ريف دمشق90010206016جميلة أحمدسالي خالد أحمد146613201473

للرقابة والتفتيش

367مساعد إداري ثانوزارة الصناعة265منشئوزارة المالية11منشئ

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1344.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20القنيطرة14050079531بريهان مطلقبتول باسل الشيخ عبد هللا146713201474

وزارة التجارة الال280.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-01-01حماه05150119496امينهسهى احمد سلمون146813201475

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

17معاون محاسب

عامل صيانة وزارة الصناعة103عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال84.0020108تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-01-30إدلب07090080185نهلةعبد الرحمن محمد حبابة146913201476

كهربائية

370

وزارة االدارة الال3366.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01ريف دمشق03130012505امنة فرجثريا ناصر البدوي147013201477

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

63محاسب

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-10ريف دمشق03120025978نجمهغصون فيصل الطحبش147113201478

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01ريف دمشق03140045746تمامنور سعود السعود147213201479

هيئة التخطيط 92كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-10حلب02340076386عائشهمناره ماهر الخلف147313201480

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال206.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-01ريف دمشق03280050659طرفهراكان دياب مقلد147413201481

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-28ريف دمشق03150049570ناهددالل مازن عبدللي147513201482
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102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-05دير الزور09050006432وفاء الجمالظالل اسماعيل العرب العساف147613201483

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-15ريف دمشق03150011647منورريماز هايل محب الدين147713201484

وزارة االدارة المحلية 84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10ريف دمشق03280019495حسنا الرفاعيبسام احمد الرفاعي147813201485

والبيئة

26جندي إطفاء

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2145.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-11ريف دمشق03150011670منوررغداء هايل محب الدين147913201486

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2048.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-23ريف دمشق03040005446حليمهسميه علي هيشان148013201487

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-03دمشق01030375882شهيرهاالء اكرم شاميه148113201488

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03120042075مريفه الرميلهمنى عمر الملحان148213201489

115كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03120042774انعام الرميلههويده سلطان الرميله148313201490

262كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال1882.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-15إدلب07030033347شاهزنان فطامةبتول احمد عيد148413201491

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1631.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03دمشق01040267615بشيرةغيداء عماد الحموي148513201492

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1883.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-17حماه04220058451نجديهراما خضر مسعود148613201493

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-07الالذقية06120014174سعادسوزان محمد زهره148713201494

الدولي

17منشئ

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04ريف دمشق03190053655هندمرفت اسعد الغاوي148813201495

62كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-03حلب02270071702سحر الجزاروالء حسن بالل148913201496

62كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-01حلب02310013546سميره الجزارآيات فتحي أحمد149013201497

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-13ريف دمشق03140015675سناءوالء دياب شهاب149113201498

وزارة التجارة 288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال2929.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-10-21ريف دمشق90010250565لطيفةناريمان حسين الدامس149213201499

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-29دير الزور09120082216مريمبتول صالح محمد149313201500

120كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01دمشق09120004904خنساء الحطابقيبيه مهيدي الصومعي149413201501

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-29القنيطرة14050003482فصل الدخل هللارنا عطا هللا كليب149513201502

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-25الالذقية06170012501نهيدهداليدا منير عيسى149613201503

هيئة التخطيط والتعاون 71كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال2021.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-07الالذقية06220018271اسيدابشرى محسن سليمان149713201504

الدولي

17منشئ

75كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20القنيطرة14010086013حياه احمدخلود خالد احمد149813201505

وزارة الزراعة الال406.0020070ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-05-12القنيطرة14030072696مريمشفاء مصطفى ساكت149913201506

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

وزارة االدارة الال225.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-01حمص04040031481املوالء محمد محمود150013201507

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 59جابي

المحلية والبيئة

259كاتب اولوزارة المالية71جابي

وزارة االدارة 127مؤشروزارة الكهرباءالال2341.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-21القنيطرة14010087330عزيزه حسنمروه خالد عقله150113201508

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-03ريف دمشق03110013758امليكوكب جميل ابو مرة150213201509

وزارة االدارة الال2950.0020170الكترونثانوية صناعةثانوية1999-07-30درعا12180016446وفاء محمودأريج خالد الشماالت150313201510

المحلية والبيئة

عامل صيانة ومراقبة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة1005فني صيانة

مراجل

375

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-05ريف دمشق03130003942الهامفاتن سعيد عمار150413201511

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1958.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-21ريف دمشق03190053780خديجهعائشة صالح الغاوي150513201512

المعهد التقاني للعلوم معهد1987-05-15حماه05100009284وجيهاعال عبدو منصور150613201513

المالية والمصرفية

وزارة التجارة 299محاسبوزارة الدفاعالال60.6420100محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

247مدخل بيانات

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-28طرطوس10260007118نهاد سليمانهبه عدنان سليمان150713201514

298مساعد مهندسوزارة الدفاعالال66.3920210إنشاءات عامةالمعهد التقاني الهندسيمعهد2001-01-01ريف دمشق03310059286فاديهبيان خلدون المؤذن150813201515

67كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال229.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-17إدلب07040054091رائدة بوشفاطمة نايف مصري150913201516

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1680.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-12القنيطرة14040034409حسنهاسراء غازي الحماده151013201517

وزارة االدارة الال1694.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-11-01ريف دمشق03060017151سجيرهرهام محسن سريه151113201518

المحلية والبيئة

53جابي

22قاطع فاتورةوزارة التربية252كاتب أولوزارة المالية136مؤشروزارة الكهرباءالال2587.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-01ريف دمشق03100019056نجاح درموشعبيده علي مخصف151213201519

276كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05ريف دمشق03130026112امنهسلمى اسعد دحبور151313201520

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1667.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03140059827غاليهمنال مصطفى انيس151413201521

75كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-07ريف دمشق03300050362صبحهرحاب ابراهيم الخالد151513201522

79كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1292.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-19ريف دمشق03210011803حسيبهنور صالح مرعي151613201523

83كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01ريف دمشق03190038027ربيعهسلوى عبد الحكيم حمود151713201524

120كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03210030657امنه حيدربتول محمود حيدر151813201525

113كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1850.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-10ريف دمشق03310007855منالمى مروان المصري151913201526

273مساعد محاسبوزارة الدفاع278مساعد محاسبوزارة الدفاع286مساعد محاسبوزارة الدفاعالال75.7520200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-07-23السويداء13070002150عبير زين الدينشيرين فراس الدعيبس152013201527

وزارة االدارة الال64.1820080الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1987-08-11ريف دمشق03210006802سلمى هنديةخولة محمد هندية152113201528

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 42مساعد مهندس

المحلية والبيئة

105مساعد فنيوزارة الكهرباء61مساعد مهندس

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1502.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-12ريف دمشق03140059828غاليهمريم مصطفى انيس152213201529

وزارة االدارة 109كاتب ضبطوزارة العدلالال1788.0020147أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01ريف دمشق03050018968حسنيهفداء شحاده الكيالني152313201530

المحلية والبيئة

110كاتب ضبطوزارة العدل1034جندي اطفاء

96كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال215.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-15الالذقية06010328252سلوىرنده شفيق علي152413201531

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2409.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-20ريف دمشق03110014274باسمهانجي عصام شحاده152513201532

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال2583.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-02-10القنيطرة14030051325عبيدهاستبرق احمد حسن152613201533

277كاتبوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباءالال179.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-04-01السويداء13020008632الطافنغم صالح ابو عاصي152713201534

وزارة االدارة الال199.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03040007094حسنه طه بعقحنان فواز كسر152813201535

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1026

وزارة الزراعة الال70.8920200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-01-02ريف دمشق03200018209هناديلجين خليل زيتون152913201536

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال2167.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-10القنيطرة14010094775مياده حاج ابراهيماسراء مصطفى شبيب153013201537

66كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-31ريف دمشق90010240890عائشةصفا خالد علي153113201538

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-07ريف دمشق03040012529نبيلهرهام ابراهيم المعضماني153213201539

وزارة االدارة نعمال122.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-13الالذقية06010305215نظيرهوسام محمود خريما153313201540

المحلية والبيئة

60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-14القنيطرة14010076114امنه حمدحنان خالد المصطفى153413201541

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-10ريف دمشق03150023758فاطمهصفا نذير فرهود153513201542

المعهد التقاني للعلوم معهد1996-09-08ريف دمشق03140026122دالل الحفيريعال محمد أبو حوش153613201543

المالية والمصرفية

267منشئوزارة الماليةالال60.9820180أسواق مالية

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-01ريف دمشق03040012611نبيلهصفا ابراهيم المعضماني153713201544

115كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-26ريف دمشق03120035082سهاممنال سامي شحاده153813201545

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-05ريف دمشق03230001942امنهعبير علي القطان153913201546

الدولي

17منشئ

وزارة الزراعة الال60.8120030انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1980-07-20ريف دمشق03140052259منالبنه علي االشقر154013201547

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

وزارة االدارة الال3737.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-12-31ريف دمشق03050023555سميرهنور احمد البوش154113201548

المحلية والبيئة

29محاسب واردات

73كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلنعمال130.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-05-20طرطوس10160140267امينه عثمانهنادي حسن طويل154213201549

21قاطع فاتورةوزارة التربية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1888.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-10-16القنيطرة14030083019نوها بيراماية شوكت زكريا154313201550

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال381.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1981-10-22ريف دمشق03320014735فوزيهرنا احمد البرغوث154413201551

ارزاق

وزارة التجارة الداخلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع271

وحماية المستهلك

252بائع

62كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2399.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15دير الزور09010320331ابتساماسراء جالل الكويدر154513201552

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-20ريف دمشق03040007104سلمهايمان خالد كسر154613201553
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وزارة االدارة 96كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-04ريف دمشق03050000141ظريفة عتمانفايزة محمد نصر154713201554

المحلية والبيئة

289كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1801.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-01ريف دمشق03140045058فاطمه عويدبثينه انس كنعوص154813201555

المحلية والبيئة

19أمين صندوق

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-23القنيطرة14010061745جميلهابتسام طه الخطيب154913201556

وزارة الزراعة الال70.0420200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-03-01ريف دمشق03040007119سلمهعصماء خالد كسر155013201557

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

118كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-13ريف دمشق03190004569عيشي حاج حمادهفاطمه حسين زين155113201558

126مؤشروزارة الكهرباءالال1672.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-01ريف دمشق03140054128ناديابتول طاهر خليفة155213201559

258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1504.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-07ريف دمشق03250027346تغريد حبيبسماح محمود حبيب155313201560

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-02ريف دمشق03150021269حليمه هاللفاطمه عبد الكريم سمير155413201561

المعهد تقاني للطب معهد1988-01-01دير الزور09120053736فاطمهنوريه عبد الحميد الجاسم155513201562

البيطري

وزارة الزراعة الال74.1920080مخابر بيطرية

واإلصالح الزراعي

78مراقب بيطري

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-03ريف دمشق03140031571هندخوله وليد صالح155613201563

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1318.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-02الحسكة08090040520داللنسرين زكريا مراد155713201564

وزارة التجارة الال3709.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-01حلب02020524492فادية سراجنادره هاني حنون155813201565

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 252بائع

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع1050عامل مخططات

ارزاق

271

وزارة االدارة الال325.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-01ريف دمشق03040025640خديجه خليفه غبورهبى جمعه طبش155913201566

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

73كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09010055203ابتسامايالف جالل الكويدر156013201567

275كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-05حماه05140004470يسرهمريم مبارك ديب156113201568

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-09ريف دمشق03040020324لطيفه الجدبهبيان علي الخطيب156213201569

1030عامل مهني  درجة أولىوزارة الكهرباء383أمين مستودعوزارة الصناعة382أمين مستودعوزارة الصناعةالال2960.0020210الكترونثانوية صناعةثانوية2004-01-16طرطوس10160165398انديرايوسف كمال غانم156313201570

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-03ريف دمشق03020043368فوزيه الفاضلأسالم عبد العزيز الحسين156413201571

وزارة االدارة الال305.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-10-01ريف دمشق03040018343علياعال خالد فارس156513201572

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

وزارة االدارة 96كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-15ريف دمشق03140025867امينه قبسروان علي حسن156613201573

المحلية والبيئة

27منشئ رئيسي

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1347.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-31ريف دمشق03040020287لطفيه الجدبهبراءة علي الخطيب156713201574

وزارة االدارة الال336.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-10-18ريف دمشق03020043390فوزيهانتصار عبد العزيز الحسين156813201575

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 44محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 50محاسب

والبيئة

29محاسب واردات

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-16القنيطرة14010004689ثنيهسحر اسماعيل جاسم156913201576

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-10ريف دمشق03040010017اسماء الخطيبهبه محمد شاميه157013201577

76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-02ريف دمشق03050003371ليلىنسرين قاسم عبد الرحمن157113201578

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-20القنيطرة14010094650ريمه العلياسماء عبدو شتيوي157213201579

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال121.00200810أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-20الرقة11050073949ليلوىحسن نجم الحوس157313201580

الدولي

17منشئ

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05ريف دمشق03060014568مريمنور حسين االحمد157413201581

هيئة التخطيط والتعاون 62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2331.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-19ريف دمشق03250096381بديعه العكشرشا خليل الواوي157513201582

الدولي

17منشئ

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1895.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-13القنيطرة14010091025اسماءايات خالد محمود157613201583

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-24ريف دمشق03200008631امينة الخطيبريمان حسين ابو فهمي157713201584

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال158.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-28القنيطرة14010061747جميلهعفراء طه الخطيب157813201585

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء37جابي

274كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاعنعمال1682.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-05حماه05190003319مها يحيهيا نايف خضور157913201586

97كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-07ريف دمشق03150010185جهينهمزينه فواز الموصلي158013201587

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-29حماه05150022090مديحةمهتام مصطفى قوال غاسي158113201588

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1747.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-24ريف دمشق03140004924حمدهسمر عبد الرحمن عمر158213201589

وزارة االدارة 131مؤشروزارة الكهرباءالال1838.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-08ريف دمشق03150010111جهينه الدرويشماريه فواز الموصلي158313201590

المحلية والبيئة

130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-20ريف دمشق03010146423خالديةعامر تامر السيد158413201591

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-28القنيطرة14010086248سحر عمرمريم حامد عمر158513201592

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-20ريف دمشق03040005618ندهمريم اسماعيل بكر158613201593

وزارة االدارة الال412.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-09-01ريف دمشق03250043210أديبه قدورهدعاء محمد ديب سيد احمد158713201594

المحلية والبيئة

كاتب مدقق وزارة الدفاع1050عامل مخططات

حسابات ارزاق

271

وزارة الزراعة الال83.0020060انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-05-26ريف دمشق03140040768سعادمريم محمد حمره158813201595

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال72.7720180علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-05-31ريف دمشق90010240819عائشةمروة خالد علي158913201596

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1762.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-08ريف دمشق03060045937منالراما محمد ديب الحايك159013201597

المحلية والبيئة

53جابي

وزارة الزراعة الال414.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-02-11حماه05050104264فايزهسناء غسان الكسيري159113201598

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

113كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-04دمشق90010054027صباحهدى محمود الجرادات159213201599

وزارة النفط والثروة الال261.0020090ميكانيكثانوية صناعةثانوية1990-01-01ريف دمشق03090020236عيدهابراهيم عبد المجيد حيدر159313201600

المعدنية

وزارة النفط 1035فني ميكانيك

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1036فني ميكانيك

المعدنية

1037فني ميكانيك

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-02ريف دمشق14030033198مامه األحمدميساء عوض العوض159413201601

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-01دمشق01010396648فاطمهإيمان عادل الشيخه159513201602

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-18القنيطرة14030046605ثريهرجاء سلطان توهان159613201603

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-08ريف دمشق14030052847مامه األحمدهيام عوض العوض159713201604

وزارة االدارة المحلية 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1655.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04080008895ميساءزنان محمود جحي159813201605

والبيئة

1029شرطي

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-26درعا12020011321ايمانرؤى سمير خليل159913201606

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-12حمص03060018729وضحهاماني نزير احمد160013201607

وزارة النفط والثروة الال244.0020070كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-10-18ريف دمشق03010147491خالديةواصف مصطفى البوري160113201608

المعدنية

وزارة النفط والثروة 113عامل مهنيوزارة الكهرباء1040فني كهرباء

المعدنية

1039فني كهرباء

وزارة االدارة المحلية 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-30حمص04060030160غادانغم محمد عيسى160213201609

والبيئة

1029شرطي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1983.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-25القنيطرة14010050066ماجدهصفاء محمود العوض160313201610

وزارة التجارة الال2171.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-06الالذقية06200085204روزغرام نواف مخلوف160413201611

الداخلية وحماية 

المستهلك

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2444.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01درعا12170016734عائشه أبو حشيشصبحيه علي العباس160513201612

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-22ريف دمشق03150017622رنده جعموربشرى خالد جبارة160613201613

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30القنيطرة14040042872نوال المحمدإيمان أحمد المحمد160713201614

111كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1404.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-29دمشق01030269774فاطمه داالتيسعاد عبدو زعتري160813201615

80كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-01-28درعا12160088878مريمامل احمد فروخ160913201616

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-20طرطوس10090047810نجالسراء محمد العلي161013201617

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1562.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-21ريف دمشق03150025795منتهىمروه محمود العمر161113201618

67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1929.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03020053407حنانتماضر جعفر سعيد رسالن161213201619

وزارة االدارة 116كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03200009396هاجرسهير احمد عباس161313201620

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 72شرطي

الدولي

17منشئ

75 من 24صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

هيئة التخطيط والتعاون 102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-05السويداء13090045424حلوهفاتنه فارس العيسمي161413201621

الدولي

17منشئ

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة المالية135مؤشروزارة الكهرباءالال219.0020044علميثانوية عامةثانوية1984-01-26ريف دمشق03210018631جليلهحسين بركات حيدر161513201622

59كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-01ريف دمشق03210028631لميه صالحبسمه محمد الصليبي161613201623

91كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01ريف دمشق03280017182خديجه الرفاعيعبد هللا حيدر حيدر161713201624

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-08حماه05110088950زنوبه حماشولمياء محمد علي حماشو161813201625

المعهد التقاني إلدارة معهد1992-01-07ريف دمشق03130008390شيخهجيالن سليمان طليعة161913201626

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال72.3220130عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-12حمص04220018078مريم الهمههنادي عدنان قصي162013201627

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-17دمشق01010330851ميمونهبراءه سالم قشقو162113201628

276كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حماه05150084782حوريه وسوفعفراء احمد خضور162213201629

وزارة االدارة نعمال172.0020030علميثانوية عامةثانوية1987-07-03القنيطرة14030017131مريماسماء خالد المحمود162313201630

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة االدارة الال3645.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-31ريف دمشق03040021448اسعافعبير خليل خالد162413201631

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال161.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-15الالذقية06190008828رجاءساره نورز احسان162513201632

وزارة الزراعة الال70.1620170انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1989-08-20حمص04010179841امونوصال مخلص الزين162613201633

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال1896.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-15ريف دمشق03190037679فاطمة الغاويشوق محمد زوكار162713201634

واإلصالح الزراعي

270كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباء1021مساعد أمين مستودع

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-20طرطوس10180000557حسناءنبال حسن زمام162813201635

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-03حماه05150099370هيامسونيا غازي زريفه162913201636

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع118كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10حماه05120004932حياة شاهينجانيت علي الحسن163013201637

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-01حماه05150058750سحرمادلين وفيق علوش163113201638

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-16حماه05150099380هيام زريفهبشرى غازي زريفه163213201639

270كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1893.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-01ريف دمشق03280028141زكيه الرفاعيرانيا حسين حيدر163313201640

هيئة التخطيط والتعاون 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1818.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-08ريف دمشق03140068609حليمه عربيهلينا عبد الجليل البطح163413201641

الدولي

17منشئ

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-24ريف دمشق03040008875حمدهنائلة حسن نقرش163513201642

وزارة االدارة المحلية 266كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-10ريف دمشق03200024039وفاءليان قاسم خيطو163613201643

والبيئة

22جابي

105كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-26ريف دمشق03050001466نجمه عبد هللاداليا عبد الرزاق عبد الرزاق163713201644

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-10ريف دمشق03040014498مريمخلود نواف جمعه163813201645

المعهد التقاني إلدارة معهد1999-02-07ريف دمشق90010247806مريميارا شحادة شحادة163913201646

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد 366مساعد إداري ثانوزارة الصناعةالال66.8920200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-20ريف دمشق03130024702املصفا عيسى سعادات164013201647

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140039367رائده عقصهمريم محمد زيدان164113201648

96كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-16ريف دمشق03020046332هيامرهف ياسر الحمدان164213201649

وزارة التجارة الال266.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-16القنيطرة14010081989امينه خليفهنرجس إبراهيم العتوق164313201650

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 252بائع

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 62محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة الزراعة نعمال60.7820080انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-06-25طرطوس10280016285فاديهميس احمد بركات164413201651

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2351.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03040009639امنة الجبليعال اسماعيل خليفه164513201652

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05100033711زريفهريفان كامل منصور164613201653

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-26ريف دمشق03150004021مديحةختام عبد السالم األشقر164713201654

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1924.0020145أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01درعا12170022691نوالعمار هايل سكر164813201655

وزارة االدارة الال178.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-22ريف دمشق03040013202امنةآمنة خليل طالب164913201656

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1026

125مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال2172.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-20ريف دمشق03280028336صالحهبشار محمد الرفاعي165013201657

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.2720180مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-11-01طرطوس05190036906ضحاشادية اسماعيل اسماعيل165113201658

األولية

369

1410معلم حرفةوزارة التربيةالال97.4120080ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1988-11-01ريف دمشق03120004878يسرى العمريحيى عبد الرحمن الشحاده165213201659

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-05ريف دمشق03160013370حليمهراميه احمد العنزاوي165313201660

98كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-18الالذقية06150046759جميلهوئام فاروق فهد165413201661

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1671.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-23حماه05150042455امينهبتول غزوان احمد165513201662

وزارة االدارة الال172.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-07-30ريف دمشق03200016424منىخلود علي غانم165613201663

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة المالية22جابي

وزارة االدارة الال3859.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-03ريف دمشق03010154468عائشهسيدرا إبراهيم المكاوي165713201664

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 17معاون محاسب

والبيئة

31محاسب

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-01ريف دمشق03040030478جميلة نقرشصفاء عبد االله الرحيل165813201665

وزارة االدارة الال152.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03130020296فوزيه أبو عسافغالي محمد أبو عساف165913201666

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 39جابي

المحلية والبيئة

74جابي

وزارة الزراعة الال69.2220119تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1988-04-17ريف دمشق03130016215فاطمةمحمد علي خليل166013201667

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 71مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

67مراقب زراعي

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2406.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-16ريف دمشق03040016569سعاد خليفه غبوررشا بركات نعمان166113201668

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03140006934ميادة الشيخةأريج محمد حامد166213201669

59كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال2273.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-01ريف دمشق03210034254غادهمحمود محمد عباس166313201670

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1870.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه12170022718نوال الحسيانفاطمه هايل سكر166413201671

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01ريف دمشق03140016063فاطمه نجمهايمان علي جعفر166513201672

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-27ريف دمشق03050043220خزنه السعديهمشايخ صالح المحمد166613201673

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1252.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20طرطوس10280015147جهيده عيسىتبارك حسن ميهوب166713201674

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال1979.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-26ريف دمشق03230000496سمرجوليانا اسامة عبد النبي166813201675

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية22جابي

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1859.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-15حماه02400000200كريمهرنا غسان داروقه166913201676

وزارة االدارة الال157.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-06-24ريف دمشق03020011334نزهات عنترديانه محمد الحسين167013201677

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 30مدقق نفقات

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

129مؤشروزارة الكهرباء1024

261كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1874.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-01الحسكة08090133047منال المحمدارين مروان محمد167113201678

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2045.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-19ريف دمشق03147005281نجاحهدى عبد الكريم حمره167213201679

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-02ريف دمشق03120030210سكيبهميساء عبد اللطيف زحالن167313201680

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1650.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-25ريف دمشق03300002749سمر الحايكدانيا محمد أمين زعيتر167413201681

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1602.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-14القنيطرة14040074168ابتسام المزعلرهف إبراهيم عويجان167513201682

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-05ريف دمشق03210035986فردوسمالك نذير درويش167613201683

63كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-08ريف دمشق03140061315مريم حمزهأيهم يوسف ابراهيم167713201684

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-10-26الرقة11070013389خلفه مصطفىمحمد عمر العلي167813201685

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1020109تربية موسيقية

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1968.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-14ريف دمشق03140033510ميادة ابو درعةآيه اياد ابراهيم167913201686

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-10الالذقية06200055545نهادزينب سلمان ابو درعه168013201687
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الال292.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-10حلب02190050016صباحفاطمه مروان حميدو168113201688

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1017محاسب تكاليف

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال72.9320210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-07-01ريف دمشق90010261524مريمراما شحادة شحادة168213201689

المواد األولية

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة369

الجاهزة ونصف المصنعة

368

وزارة االدارة الال1839.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-30ريف دمشق03050008832زلفهنهى محمد حماده168313201690

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 58جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

129مؤشروزارة الكهرباء1024

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2001-08-26طرطوس10090026510وفاءهزار علي شاهين168413201691

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2977.0020200

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03150006928ندىاريج حسن محفوظ168513201692

وزارة التجارة الال312.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-09-07السويداء13110000597جوزفين مخولمايا كمال الجبرائيل168613201693

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

252بائع

110كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-22ريف دمشق03060023189ريوف درويشلينا إبراهيم درويش168713201694

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-04ريف دمشق03140029034روعةمالك محمد الشيخ168813201695

وزارة االدارة الال1659.0020190علميثانوية عامةثانوية1989-10-25ريف دمشق03330055930بشيرهتهاني هيثم يونس168913201696

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 30مدقق نفقات

والبيئة

32جابي

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2000-10-06دمشق01010250818صفاءشهد عدنان العلي الحسن169013201697

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3515.0020190

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

59كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10القنيطرة03120028701حسنه الجنانيربيعه قاسم ادريس169113201698

هيئة التخطيط والتعاون 78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال214.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03230017308هيام خلوفمروه محمود دياب169213201699

الدولي

17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1625.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-07ريف دمشق03140069694وجدانسوزان مصطفى صالح169313201700

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-01ريف دمشق03150011569سوسنميار باسم الموصلي169413201701

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1998.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03280026048زكيه الرفاعيجميله حسين حيدر169513201702

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2197.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-10ريف دمشق03050005093يسرىاسمهان عبد العزيز دياب169613201703

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-11-01ريف دمشق03210007212لطيفةروعة عبد الحكيم حيدر169713201704

سابقا

1367مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.2620100تربية موسيقية

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1590.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-11حماه05170017930ليناعفراء حسين مقصود169813201705

70كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-18الالذقية10160085822حسناء فحيصدياال عدنان فحيص169913201706

131مؤشروزارة الكهرباءالال1499.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-09-18دير الزور09130022642امينة المحمودميساء جاسم العلي السيد170013201707

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال113.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-03-16السويداء04230001142منتهىسماح تامر التامر170113201708

هيئة التخطيط 120كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-11-10القنيطرة14040075168فلاير العثماندانه صقر حمدان170213201709

والتعاون الدولي

68كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

هيئة التخطيط 120كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-08القنيطرة14010006539اكساناساره خالد حاج عمر170313201710

والتعاون الدولي

67كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-29ريف دمشق03140021427رفاعيهرحاب محمود الحاج احمد170413201711

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1298.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-26حمص04040024102سهى حمودريم باسم الموسى170513201712

وزارة الزراعة الال137.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-05-19ريف دمشق03150029418وفيقهامون عدنان هالل170613201713

واإلصالح الزراعي

270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06ريف دمشق03210019041فاطمهنجاه رمزي شنانه170713201714

73كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01القنيطرة14040060107حياهايات حسين قنص170813201715

109كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-12ريف دمشق03020023146عطافأميره عبد النبي العليوي170913201716

هيئة التخطيط والتعاون 62كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-10ريف دمشق05120034722ليمونه سليمانميرنا صالح سليمان171013201717

الدولي

17منشئ

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01حماه05050158711زبيبغاده حسن كاظم171113201718

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1749.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-25ريف دمشق03110089901زينببتول احمد العيسى171213201719

وزارة الزراعة الال69.2920210إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-09-08القنيطرة14060022856سميهرهام احمد الوني171313201720

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال1884.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-09ريف دمشق03110058606زينباسماء احمد العيسى171413201721

الدولي

17منشئ

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2000.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-20حماه05050158697فاطمه كاظمعلي عبد الكريم كاظم171513201722

المعهد التقاني للهندسة معهد2000-08-10دمشق01010619994أمانيسالم محمد أكرم الحنون171613201723

الميكانيكية والكهربائية

379مساعد فنيوزارة الصناعةالال70.2820200كهرباء

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال77.9520000مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1980-10-08درعا12020024073فاطمهمها سعد الدوس171713201724

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1782.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-07ريف دمشق03150034302داللاحالم عبد المجيد الدكاك171813201725

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05القنيطرة14010086251ثرياغفران علي عمر171913201726

253كاتب اولوزارة الماليةالال1677.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-01-31ريف دمشق03200018771سميا الذهبنجالء عدنان موسى172013201727

59كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-24القنيطرة14040010880ناديجداكارولينا نصر الدين سالمه172113201728

223مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.4020120أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1991-07-27ريف دمشق03180030978كروان عبد هللاري محسن بحبوح172213201729

هيئة التخطيط 275كاتبوزارة الدفاعالال154.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-20ريف دمشق03150005476عائشةنسرين نايف طالب172313201730

والتعاون الدولي

114كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل117كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02ريف دمشق03290000784فادياوهاد أسعد خلوف172413201731

254كاتب أولوزارة الماليةالال2115.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-24ريف دمشق03250146842صبحيهليلى ياسين بيرقدار172513201732

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1921.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-02ريف دمشق03180076500فتوكفاطمة احمد القرقور172613201733

وزارة التجارة الال3186.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1975-04-30دمشق01040205454غادهسماح احمد عادل طراب الرفاعي172713201734

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2031.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-21ريف دمشق03010176854انتصارفاطمه محمد عرابي172813201735

وزارة االدارة المحلية 116كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2376.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-05ريف دمشق03210034608عدويه عيروطسها محمد زهير عيروط172913201736

والبيئة

72شرطي

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حلب02210030407زهرةنزيهه حسين األقرع173013201737

93كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01القنيطرة14010051749فائزة عمرأماني يحيى العيد173113201738

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-12ريف دمشق03140030682حليمهروشان أحمد مقدح173213201739

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1378.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حلب02210000593فاطمه حمدو عليمريم اسامه سميه173313201740

وزارة االدارة الال1897.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-20القنيطرة14050025522غازيه المحمدهنادي ارشيد الفيقاني173413201741

المحلية والبيئة

95كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

257كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال2900.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-22ريف دمشق03150031886مريمرونق علي عمشه173513201742

62كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال1438.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-19ريف دمشق90010261474ميسونامينه محمد الحاج يونس173613201743

73كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-15ريف دمشق14050025145مرهايمان دياب الدياب173713201744

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال223.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-07-09دمشق03210015993زهرة حسنشاديه اسماعيل حسن173813201745

59كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-10ريف دمشق03050033452فايزهضحى خالد السوقي173913201746

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03140032705سميره الشيخةهال حسين حوريه174013201747

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-19دير الزور09010030315ايمانساريا علي السالم174113201748

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال2440.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-08-09ريف دمشق03210019051سموره زينيهخديجه سعيد يوسف174213201749

124مؤشروزارة الكهرباء125مؤشروزارة الكهرباءالال113.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-12-03ريف دمشق03180072064سميحه عرساليهبه خطار ضاهر174313201750

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01إدلب07090162810وفاءرهام حسن العزام174413201751

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالنعم1680.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-26حمص04010115941شاهينازماريا عادل العبدهللا174513201752

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-05ريف دمشق03180083710نايفة نقشةفهد اسعد نقشي174613201753
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال75.5920150مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1992-04-05ريف دمشق03050028775عائشةصباح لؤي الحلبي174713201754

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-30إدلب07240146978آمنةبسمة رضوان عرب174813201755

98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال67.0020074تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1987-02-25ريف دمشق03110034637ندانزار قاسم معن174913201756

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-07دمشق01010039498مجد الحلوانيخالد سامر الحموي175013201757

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-30درعا12170020618مرميهنور جمال الحاج175113201758

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال70.7120090مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1989-09-20ريف دمشق03140027833جميلةحنان مصطفى عجاج175213201759

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

هيئة التخطيط الال2633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01الحسكة08160022623نادياوالء عبد القادر خشمان175313201760

والتعاون الدولي

60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03210020884فريزهعمر فؤاد الشامي175413201761

المعهد التقاني للهندسة معهد1990-01-02ريف دمشق03150051709عدلهرشا محمد رفاعي العساف175513201762

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد 225مساعد فنيوزارة الصحةالال71.8520100كهرباء

والتجارة الخارجية

83عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء98فني صيانة

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-05-02إدلب07240105559مريمدعاء سمير شغري175613201763

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.1020170تربية موسيقية

المعهد التقاني للعلوم معهد1993-08-16ريف دمشق03050052644فردوسنورهان بدر خلف175713201764

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال69.8520180مصارف

واإلصالح الزراعي

77مراقب مالي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالنعم144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-28ريف دمشق03120034391نهلهصباح ماجد ضاهر175813201765

111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-01ريف دمشق03310063414فريزةملك فؤاد الشامي175913201766

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2035.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01القنيطرة14040073120نجاحاالء عادل جاسم176013201767

وزارة الزراعة الال367.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1987-09-03حماه05070018558فاطمه السكافراما فاروق غيبور176113201768

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الزراعة الال68.7420210زراعات محميةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-04-01الالذقية06010150804نزيفةاحالم يوسف بكور176213201769

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

وزارة االدارة الال160.00200110علميثانوية عامةثانوية1982-06-04ريف دمشق03230010216ظريفهجبران نصوح قويدر176313201770

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 22جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

280كاتبوزارة المالية1022

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25إدلب07090127810عائشةنور ابراهيم الياسين176413201771

وزارة االدارة 78كاتب ضبطوزارة العدلالال2287.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03210028582امنة شلشظريفه علي شلش176513201772

المحلية والبيئة

116كاتب ضبطوزارة العدل72شرطي

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال232.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-22القنيطرة14040072784فاطمهوفاء خالد السعيد176613201773

وزارة االدارة الال256.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-04-01ريف دمشق03020056690شمسهامينه احمد كلش176713201774

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 50محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

51محاسب

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-01-01ريف دمشق03300060491ايمانسالم هاني خالد176813201775

سابقا

1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0020170تربية موسيقية

وزارة االدارة الال348.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1992-01-05ريف دمشق03050015586فردوساالء رياض اسماعيل176913201776

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاع73محاسب

ارزاق

271

المعهد التقاني إلدارة معهد1995-10-19ريف دمشق03300089801رجديةرفاء شريف طيجون177013201777

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال63.1120170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

27مساعد صحيوزارة التربية28مساعد صحيوزارة التربيةالال74.3520180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-07-10ريف دمشق03210030222حياة يونسدارين ياسر عائشه177113201778

22قاطع فاتورةوزارة التربية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1463.0020180علميثانوية عامةثانوية1994-03-08ريف دمشق03080105975هندجميله محمد الخليفه177213201779

هيئة التخطيط الال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-24الالذقية06050013193اديبهنوره عقل الحايك177313201780

والتعاون الدولي

59كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

289كاتبوزارة الدفاعالال147.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-12إدلب07040063971حميدةنورة احمد شاقول177413201781

وزارة النفط والثروة الال3639.0020142كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-09-01ريف دمشق03140033921هناء خالدربيع بسام ماوردي177513201782

المعدنية

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1039فني كهرباء

أولى

1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1026

279مساعد محاسبوزارة الدفاعالال71.6520060محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-01-24حلب02240017648مريمعائشة سامح محمد محمد كبير177613201783

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-19ريف دمشق03060028856سارهياسمين بركات ايوب177713201784

126مؤشروزارة الكهرباءالال2396.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-15ريف دمشق03140033917هناء الخالدبتول بسام ماوردي177813201785

97كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1244.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01إدلب07030028995عبير غوريدعاء علي علوش177913201786

126مؤشروزارة الكهرباءالال155.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03150034831اميرهملك محمد ياسر عبد الرحمن178013201787

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1639.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-02القنيطرة14060046963سعديةضحى حسن المرعي178113201788

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2166.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-07ريف دمشق03130017436سوسن االجدادسوزان موسى سليمان178213201789

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01القنيطرة14060022765مريم الجراداحالم حسن العيسى178313201790

294مساعد فني نجاروزارة الدفاعالال63.4020109تصميم داخليالمعهد التقاني الصناعيمعهد1989-07-18دير الزور09010121294عليهرمضان محمد العبد هللا178413201791

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2135.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-03القنيطرة14060016523صباح ذيابمروة حسن رمضان178513201792

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-06حمص04010392642اميرهرقيه محمود جنيد178613201793

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال2200.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03250039715هند النجارمنال نبيل سمره178713201794

وزارة االدارة الال2413.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01ريف دمشق03040021814مطيعهريم محمد سقر178813201795

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1026

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

272كاتب رئيسيوزارة المالية276كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال76.8020190محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-11-16ريف دمشق03040010298زينب سواراسراء قاسم سوار178913201796

المعهد التقاني للهندسة معهد1999-04-01ريف دمشق03040018048نجالءروان محمود خلف179013201797

الميكانيكية والكهربائية

84عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء83عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء225مساعد فنيوزارة الصحةالال65.1020210كهرباء

1435معلم حرفةوزارة التربية92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال61.0019990تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1978-02-08دير الزور03140023334حميدهسلوى جنبالط خندرية179113201798

93كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-16القنيطرة14060027052ميرفتاسيل جهاد هالل179213201799

وزارة االدارة المحلية 132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباءالال1563.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03020035738منيرهنور هيثم يحيى179313201800

والبيئة

74جابي

122عامل مهنيوزارة الكهرباء114عامل مهنيوزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2172.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-01-31ريف دمشق03280032374زكيهعلي احمد الرفاعي179413201801

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10الرقة11020036365فوزههبه محمود الحميضان179513201802

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال1827.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10ريف دمشق90010255095صفيةنور الهدى موسى الخطيب179613201803

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20ريف دمشق03150029624هناءفاطمه احمد غزال179713201804

22قاطع فاتورةوزارة التربية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1445.0020190علميثانوية عامةثانوية1993-01-25ريف دمشق03080061612عائشةحنان محمد معتوق179813201805

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02ريف دمشق03040001256اتحادهبه هيثم قرطه179913201806

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال311.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-24ريف دمشق03010134023فايزهغفران فاروق الرحيباني180013201807

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1568.0020180علميثانوية عامةثانوية1996-12-07ريف دمشق03310087480باسمهايناس بديع مرعي180113201808

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-09-22القنيطرة14060030438شمسهالهام يوسف حسين السعد180213201809

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربية1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320200تربية فنية

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلنعمال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-13طرطوس10270002324غفرانالفت احمد صلوح180313201810

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-22حلب02030143425ام كلثوم حاج اصطيفيشيماء احمد توتونجي180413201811

والبيئة

21شرطي

67كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حماه05010268475بديعهراما حميد الدياب180513201812

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1723.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03ريف دمشق03140027663منالغفران بالل الحاج عمر180613201813

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1605.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09050106696سميهلمياء حسين المحمد180713201814

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-02-13ريف دمشق03230014591داليهعصماء محمود مرعي180813201815

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال74.2520210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال101.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-27حماه05150049169وحيدهمرام محمد رسالن180913201816

الدولي

17منشئ

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-15ريف دمشق03150020801سعدهرزان محمد هالل181013201817

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2394.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-20ريف دمشق03040001594اتحادغفران هيثم قرطه181113201818
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وزارة التجارة الال2818.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-11-20دمشق14010091593فنحيه السليماندارين شالح سليمان181213201819

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-01ريف دمشق03250023343نجاحوالء سليمان المكعوك181313201820

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-03ريف دمشق03150001069نجوة طالبسهى علي الزين181413201821

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-01ريف دمشق03220007721منيرهرائده محمد شبلي181513201822

المعهد التقاني للهندسة معهد2000-01-01ريف دمشق03230016647سلمىشهناز علي مظلوم181613201823

الميكانيكية والكهربائية

قياسات فيزيائية وضبط 

جودة

وزارة االقتصاد الال76.1720210

والتجارة الخارجية

379مساعد فنيوزارة الصناعة378مساعد فنيوزارة الصناعة98فني صيانة

وزارة االدارة الال2447.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-09حماه05170004949راميا بدرانماري مظهر عوض181713201824

المحلية والبيئة

66محاسب

88كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال2391.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-04ريف دمشق03150023651سعدهسوزان محمد هالل181813201825

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-16ريف دمشق03150023922سعدهحفيظه محمد هالل181913201826

62كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال2039.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-07دمشق12160027664شكريه درنبخيريه زكريا العثمان182013201827

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-22ريف دمشق03040010028اعتدالراما حسين شاميه182113201828

المعهد التقاني للطباعة معهد2001-03-05ريف دمشق03060005775زهرهياسمين اسماعيل عباس182213201829

والنشر

293مساعد فني طباعةوزارة الدفاعالال75.0920210الطباعة والنشر

62كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10درعا14030013382فاطمه حسننعمه حسن االبراهيم182313201830

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-19حماه05170024028سعادازدهار سليم العليوي182413201831

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-01ريف دمشق03200031972ديبة مرعيجمانة محمد مرعي182513201832

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدلالال153.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-29حمص10170003006جميله طحوميفراس جورج مرقباوي182613201833

الدولي

17منشئ

وزارة االدارة 127مؤشروزارة الكهرباءالال1627.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-27القنيطرة14060020327كوثراكرام بسام السماعيل182713201834

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 30مدقق نفقات

والبيئة

43جابي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-20ريف دمشق03200031945ديبه مرعياسراء محمد مرعي182813201835

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.1220160تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-01-09ريف دمشق03190060515نزهةيسرى سعيد شافعة182913201836

وزارة الزراعة 256كاتب اولوزارة الماليةالال1637.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-30ريف دمشق03060050742روضهندى مروان العايدي183013201837

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

266كاتب اولوزارة المالية1024

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-07ريف دمشق03200044052هناء الططريشريهان نبيل االيوبي183113201838

254كاتب أولوزارة المالية253كاتب اولوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال182.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03150029614اميرهمنى نبيل غزال183213201839

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-04ريف دمشق03230014350مكيه التيناويايهم نذير ابراهيم183313201840

الدولي

17منشئ

المعهد التقاني للعلوم معهد1992-04-29القنيطرة14060035914منىرؤى بسام مقبل183413201841

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال70.7320120محاسبة

واإلصالح الزراعي

292كاتب تغريموزارة الدفاع291مدقق حساباتوزارة الدفاع77مراقب مالي

هيئة التخطيط 105كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-02درعا12160049247حمديهتغريد حسين الناصر183513201842

والتعاون الدولي

276كاتبوزارة الدفاع17منشئ

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2346.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10حلب02440034681منوراحالم يحيى حاجي جاسم183613201843

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-01ريف دمشق14030048522شامه غبشنور الهدى ابراهيم راضي183713201844

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-24حمص04010530450اسماءبيان عبد الناصر كسيبي183813201845

وزارة الزراعة الال69.6920100إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1988-08-29ريف دمشق03130018495سعديهمروه نهاد الحاج183913201846

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

76كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05الالذقية06090136791تغريدهيا علي شحيده184013201847

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2272.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-15ريف دمشق03140027661منالرقيه بالل الحاج عمر184113201848

المحلية والبيئة

136مؤشروزارة الكهرباء76جابي

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-19ريف دمشق03180067835فطومريم شحاده صديق184213201849

هيئة التخطيط والتعاون 489كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-28ريف دمشق03310056062مايزهآيات زهير الريحاني184313201850

الدولي

17منشئ

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020220أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-03ريف دمشق03200005402فاطمه الداالتيتغريد عدنان كنعان184413201851

وزارة التجارة نعمال413.0020060ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1988-10-01حماه05050042761سرسك المهيوبماريا رمضان االحمد184513201852

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

73كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال2284.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-25ريف دمشق03010162640صبحيهحسنا محمد االحمد184613201853

وزارة الزراعة الال74.2320210إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-02-22ريف دمشق03120031466منىنور امين ادريس184713201854

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباءالال25555.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-01ريف دمشق03120061224انعامايات نزار راجح184813201855

والبيئة

74جابي

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال3572.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-16ريف دمشق03060049467روضهفوزيه مروان العايدي184913201856

ارزاق

وزارة االدارة 271

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 29محاسب واردات

وحماية المستهلك

245محاسب

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01ريف دمشق03200015871مريم الخوريرزان فارس فارس185013201857

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1795.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-03-25ريف دمشق03140020889فاطمهمرام يحيى الحفيري185113201858

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية76جابي

76كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2471.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-23حمص04220054799نادياسندس عبد الرحمن صبح185213201859

وزارة االدارة الال170.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01القنيطرة14040012122عائشة عالء الدينجيهان احمد الصالح185313201860

المحلية والبيئة

289كاتبوزارة الدفاع95كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03180082323هيفا مرجانياسمين مسعود الرحمن185413201861

1426معلم حرفةوزارة التربية1399مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3120120هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1991-01-02درعا12170001042منىسلمى خالد الحبوس185513201862

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-19حمص04050003667كويتيه غزولغاده مروان الغزول185613201863

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1997.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09010121130نعيمههبة احمد الناصر الشيخ185713201864

وزارة االدارة 22قاطع فاتورةوزارة التربيةالنعم238.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-11-15ريف دمشق03060005794زهرهعزيزه اسماعيل عباس185813201865

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 53جابي

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2359.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-21ريف دمشق03110066475خديجهرهف خليل العامر185913201866

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-02إدلب07010102705أسمهانرنين بيبرص دويدري186013201867

سابقا

1365مدرس مساعدوزارة التربية1366مدرس مساعدوزارة التربية1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8920190تربية موسيقية

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2041.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01القنيطرة14010068337خزنهرهف محمود المصطفى186113201868

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة الماليةالال188.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-03حماه05170013921صباحبتول سلمان عثمان186213201869

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة الماليةالال2573.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10ريف دمشق03300015736مرضيهصفاء عبد الحليم جويد186313201870

276كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01ريف دمشق03140021976ثناءسماح علي زين الدين186413201871

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال3499.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-03ريف دمشق03130015801امنه ابو عسافنور خالد قبالن186513201872

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-19دمشق03250025377نور الهدى مشمشتينريا محمد سعيد فريح186613201873

الدولي

17منشئ

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباءالال1792.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-17دمشق03300045034زهور الفهادغيداء اكرم الفهاد186713201874

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1023

وزارة الزراعة الال68.1320010انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1981-05-05ريف دمشق03140003972مطيعةعال قاسم الشايب186813201875

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

62كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2473.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-11القنيطرة14040002199عليانعمه احمد اسماعيل186913201876

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-15ريف دمشق03140021971ثناءنجمه علي زين الدين187013201877

وزارة الزراعة الال879.0019990ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1981-06-17حمص05140025494خضرهسميعه سلمان عديره187113201878

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-05حماه05170012566عزيزهورود انور االحمد187213201879

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1286.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01القنيطرة14010068349ذيبهفاطمه جاد هللا المصطفى187313201880

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-11الالذقية06100024806فداءابراهيم محمد عباس187413201881

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-05إدلب07010102679اسمهانيارا بيبرص دويدري187513201882
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال305.00200710ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-12-01ريف دمشق03080019560قمرعمر وجيه الغضبان عنزه187613201883

ارزاق

وزارة التجارة 271

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-25ريف دمشق03350013670حنانلما عصام الحلبي187713201884

275كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-13حماه06200099245غادة عليمارين عدنان شلهوم187813201885

وزارة االدارة الال3334.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-09-01حماه05050092978اسمهان عزواالء جهاد زعير187913201886

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1477.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-10ريف دمشق03280063237فاطمهاسراء صالح حيدر188013201887

وزارة الزراعة الال69.4920000انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1979-01-09ريف دمشق03010024836سهامريم حسين كسحوت188113201888

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

222مساعد  فني أولوزارة الصحة221مساعد  فني أولوزارة الصحة28مساعد صحيوزارة التربيةالال71.5820180مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-20ريف دمشق03210032166سناءسلوى علي نصر هللا188213201889

وزارة التجارة الال390.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-01-25إدلب07040036506امتثالفاطمة محمد مفيد الحسن188313201890

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1017محاسب تكاليف

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-13ريف دمشق03140018112بهيجهرانيا علي عمر188413201891

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-25ريف دمشق03280026228ديبهعائشه محمد نوح188513201892

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال241.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-05ريف دمشق03280057391فطومعلي عبد الرحمن الرفاعي188613201893

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01القنيطرة14010060123مهيبهمهيب علي شباط188713201894

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-13ريف دمشق03340009436زينبجهاد خالد عابده188813201896

وزارة االدارة الال71.9220170الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1997-01-01ريف دمشق03030036830ندوىاسماء محمد فتحي الترك188913201897

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 40مساعد مهندس

المحلية والبيئة

23مساعد مهندس

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2187.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02إدلب07090009548سهيلهعال رشيد رشيد189013201898

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01حمص10030044337فاطمهرشا ابراهيم ابو علي189113201899

وزارة االدارة الال2900.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-05ريف دمشق03030029757ناديابيان موفق التلي189213201900

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء30مدقق نفقات

255كاتب أولوزارة الماليةالال2184.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-30ريف دمشق03110041353لطيفههند محمد مسعود189313201901

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال141.0019970علميثانوية عامةثانوية1979-03-10ريف دمشق03200047899مريم الخوليهناء عبد المسيح يعقوب189413201902

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01القنيطرة14050018483سهيلهحياه عبد الكريم عبد القادر189513201903

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1416.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-15ريف دمشق03140035773حوريهآيه جديع جناح189613201904

493كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال18114.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-04ريف دمشق03280062612نوالثراء نواف مدخنه189713201905

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال230.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20القنيطرة14050044273فوزهايمان ابراهيم فاعوري189813201906

276كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-01حماه05150093594هدى يوسفلمى علي العلي189913201907

وزارة االدارة المحلية 258كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1643.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-11-20حماه05010438811عفيفةساره سعيد اجليق190013201908

والبيئة

71جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03140003402عائشةآية عمر الخطيب190113201910

68كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-04ريف دمشق03310035479لطفيه الجمالبنان بشير الجمال190213201911

وزارة الزراعة الال68.3420210إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-03-11حماه05160014630خيزرانسوسن حسين الصالح190313201912

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

68مراقب زراعي

101كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1573.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-10القنيطرة14010124894عزيزهياسمين محمد الصالح190413201913

130مؤشروزارة الكهرباءالال1776.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-28إدلب07040050070رندهبتول هيثم طحان190513201914

92كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1479.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-07درعا12180020740نبيلهميسم بدر العايش190613201915

113كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1971-07-15ريف دمشق06100032310فوزهروضه علي سواده190713201916

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1578.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18درعا12100056888ايمانعال عبد الرؤوف المصري190813201917

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال219.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-10ريف دمشق03060022474هديه عوادهدى خالد سلطان190913201918

126مؤشروزارة الكهرباءالال2138.0020190علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03150030260ايمان سلماننور الهدى محمود قرواني191013201919

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1474.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-19الالذقية06010333009عائدهعال هيثم مصطفى191113201920

262كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال175.0020110علميثانوية عامةثانوية1990-05-31القنيطرة14010071754مريممادلين خيرو حسين191213201921

وزارة التجارة الال319.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1978-02-02ريف دمشق03100012251حكيمهورده موفق سوسق191313201922

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1050عامل مخططات

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-25ريف دمشق03140057646عفاف ديابروبا ماهر ناصر الدين191413201923

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-03ريف دمشق03210026014مريم حيدرهاله محمد حيدر191513201924

وزارة االدارة الال2844.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-06-25ريف دمشق03130034854انعاماسماء حسين سعد الدين191613201925

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 38محاسب

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع62محاسب

ارزاق

271

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-01ريف دمشق90010159824عائشة عليفاتن خالد نوفل191713201926

المعهد التقاني للهندسة معهد1988-09-05ريف دمشق03320035668هبهبشرى محمود النادر191813201927

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد 82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.1020110الكترون

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 98فني صيانة

والتجارة الخارجية

96فني صيانة

وزارة الزراعة نعمال346.0020040ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1986-06-27حمص04040029955ناريمانسهير حسن خلوف191913201928

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

وزارة الزراعة الال2313.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-25دمشق09120063367سميرة الحمادي الشرابياالء مامون الحمادي192013201929

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1020مساعد أمين مستودع

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 30مدقق نفقات

والبيئة

19أمين صندوق

هيئة التخطيط 78كاتب ضبطوزارة العدلالال2467.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-20ريف دمشق03240003984هديه عرساليابتسام محمود نقرش192113201930

والتعاون الدولي

120كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

وزارة الزراعة الال2117.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-03ريف دمشق03050016458نهابيان حسني دركوش192213201931

واإلصالح الزراعي

129مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

وزارة التجارة الداخلية 133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2212.0020210علميثانوية عامةثانوية2000-07-01ريف دمشق05150077812سهام بطيحمايا غياث احمد192313201932

وحماية المستهلك

1016مدقق

وزارة الزراعة الال142.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-12-24ريف دمشق03050018999عائشةسها ابراهيم ديب192413201933

واإلصالح الزراعي

129مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

وزارة الزراعة الال72.7120060انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-07-01ريف دمشق03150017642هنداراميه محمد عثمان192513201934

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-04ريف دمشق03060009868فضيلة المصريمروج قاسم غزيل192613201935

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلنعمال159.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-30ريف دمشق03130026065سوريهمريم محمود حرب192713201936

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-01ريف دمشق14030031928فايزه الذيابحمده خالد العوض192813201937

270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء252كاتب أولوزارة الماليةالال1745.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-08-15ريف دمشق03170012773جليلهحياه نبيل الخوري192913201938

وزارة االدارة 280كاتبوزارة الماليةالال1781.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-13ريف دمشق03200025527فاطمه عمرصفا عمر عمر193013201939

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء22جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-28حمص04190058652رامهالنا عيسى النظامي193113201940

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-06دمشق01020296315امانيشام بشار قسوات193213201941

256كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال138.00200710علميثانوية عامةثانوية1988-04-14ريف دمشق03230002690نبيله مرعياحمد طالل مرعي193313201942

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال80.1220140مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1994-01-01القنيطرة14050007817زهرنور محمد العبد الرحمن193413201943

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01ريف دمشق03010035669نبيلهاسراء زياد الشيخ193513201944

1438معلم حرفةوزارة التربية91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال64.0120182تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1996-01-28ريف دمشق03180077161هدا الشمسينيمحمد عوده عوده193613201945

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25ريف دمشق07030011860سوريا العجميسمر حسين رمان193713201946

الدولي

17منشئ

67كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1359.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-29ريف دمشق14060001707رنابيسان حسين حسين193813201947

وزارة االدارة الال1373.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03130025255مريم عسروايرسميه عبد الناصر العسراوي193913201948

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 64شرطي

المحلية والبيئة

115كاتب ضبطوزارة العدل1013شرطي
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95كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1942.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-26القنيطرة14010104565ليناديانا صبحي عيسى194013201949

المعهد التقاني للعلوم معهد1994-06-02ريف دمشق03140026088سعادصفا حسن أبو حوش194113201950

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة الماليةالال60.1420180مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة الداخلية 77مراقب مالي

وحماية المستهلك

246مدخل بيانات

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-02ريف دمشق07030026127مريفةفاطمة عبد المجيد القاق194213201951

الدولي

17منشئ

131مؤشروزارة الكهرباء22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال140.0020070علميثانوية عامةثانوية1986-05-25حمص04230023537هيتا دربوليعيد توفيق الدربولي194313201952

108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-06القنيطرة14050028742دالل شقيرفاطمه عبدهللا ابو شومر194413201953

67كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1990.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01ريف دمشق14060048546مها حسينصفاء عبد القادر عبد الخالق194513201954

81كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-16ريف دمشق03300012652ريمنور باسم الخطيب194613201955

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال3104.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01إدلب07030056611سماح نيولشمس حمدو نيول194713201956

وزارة التجارة نعمال350.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-06-30القنيطرة14050023647زهرةبثينه علي درويش194813201957

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

288مساعد محاسبوزارة الدفاع245محاسب

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1887.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-05ريف دمشق03050000070عليافاطمه سمير نصر194913201958

وزارة الزراعة الال69.0920020محاصيل حقليةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1982-06-13حماه05050078464تركيهعتاب شحود خضر195013201959

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 64مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

67كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-18ريف دمشق14060010668مها حسينهديل عبد القادر عبد الخالق195113201960

66كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-29ريف دمشق03060001148فاطمه حويشانحليمه حسين شيخ عمر195213201961

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1973-09-11ريف دمشق03200048491روزه غصنرويده سليمان حبيب195313201962

وزارة االدارة الال1814.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-02ريف دمشق03050038627علياثغامه سمير نصر195413201963

المحلية والبيئة

252كاتب أولوزارة المالية43جابي

275كاتب رئيسيوزارة المالية276كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال84.5520040مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-08-27ريف دمشق03160002741خديجهسها موفق صيلين195513201964

وزارة الزراعة 124مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة الماليةالال122.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-01-01الالذقية04080003273جانيتريم علي الصالح195613201965

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-20دمشق14040023466شاديةهديل ناشد العبدهللا195713201966

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-07السويداء13110004463نوال االباظهوفاء رياض زيتوني195813201967

278كاتبوزارة المالية275كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة الماليةالال69.4220120مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1991-03-09ريف دمشق03190014673سعاد الريشمنى وليد عبود195913201968

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1880.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-19إدلب07040071025هدى المصطفىنرجس مصطفى المحمود196013201969

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-22الالذقية06200085709ثناءرهام علي يوسف196113201970

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-23ريف دمشق03310054354شاديهميساء عبد الحكيم البحش196213201971

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-14ريف دمشق03120023810ربيعهغفران جاسم السعيد196313201972

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-04القنيطرة14060030341حمدهباسمه احمد الحسين196413201973

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق06010082250نسرينجولي احمد باشا196513201974

وزارة االدارة الال2589.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-17ريف دمشق03100010073نجاحسوزان جمعه شاهين196613201975

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 47محاسب

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلنعمال62.7820160المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1995-05-01الالذقية06120025890هياموفاء عقل صالح196713201976

59كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1679.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-25ريف دمشق05130010060أمل الحمادورده راكز عديره196813201977

64كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-08إدلب07100069852مريمسراب رحمون عبدهللا196913201978

68كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-11القنيطرة14010077839ريمهنور عيسى ذياب197013201979

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال222.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-06-01ريف دمشق03150021165سمروالء بشار هالل197113201980

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

270كاتب اولوزارة المالية1019

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14دمشق09050104533نجاحماري مروان عسكر197213201981

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1638.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21حماه05180025990هوالصبا ابراهيم هدله197313201982

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال148.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-08-26ريف دمشق03150027891عربيةروضه عبد الرحيم غميض197413201983

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1019

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-02ريف دمشق01350041556زبيدهعلي محمد سلمان197513201984

97كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09060057907فضه البخيتفاطمه عايد الرجب197613201985

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1865.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10ريف دمشق03300007757خالدية علي الحمد الصيادياميمة خالد عوض197713201986

وزارة التجارة الال122.0019920علميثانوية عامةثانوية1973-10-27القنيطرة14010077856ريمهنوال عيسى ذياب197813201987

الداخلية وحماية 

المستهلك

260كاتب أولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

59كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01درعا14050026903زهره درويشابتهال علي درويش197913201988

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-06-01الالذقية07240157739رضيهرهف بسام حسن198013201989

المالية والمصرفية

وزارة التجارة 267منشئوزارة الماليةالال62.8620170محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

وزارة االدارة الال1874.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-29ريف دمشق03060049273سميرهمرح حسن مصطفى198113201990

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 53جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

262كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

وزارة التجارة الال2900.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-09-01الرقة11010225472سكينه النيد المحمدآمنه محمد العبد هللا الجنيد198213201991

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

489كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-18القنيطرة14010024586هندومهفاطمه خالد البشوات198313201992

113كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-15الرقة11010225433سكينهحليمه محمد العبد هللا الجنيد198413201993

وزارة االدارة الال2244.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-29ريف دمشق03060045857سميره مصطفىفرح حسن مصطفى198513201994

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 53جابي

الداخلية وحماية 

المستهلك

262كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

وزارة االدارة الال1387.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-12ريف دمشق03060017645سميره مصطفىعليا حسن مصطفى198613201995

المحلية والبيئة

262كاتب اولوزارة المالية53جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال2241.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-09دمشق03160030071امنه زلطخلود خالد شهاب الدين198713201996

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-10ريف دمشق03120004463جميلهفاطمه محمد هزاع بربور198813201997

وزارة الزراعة 270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال1637.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-12-27ريف دمشق03180041729رشديهلما محمد منير زين الدين198913201998

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

59كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2800.0020146أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-04ريف دمشق03140017353فاطمهمهند اسامة عمر199013201999

وزارة التجارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال124.0020010علميثانوية عامةثانوية1970-08-01ريف دمشق03140027073بهيجهازدهار محمد سليم النجار199113202000

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1016مدقق

والبيئة

76جابي

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-01-10ريف دمشق03200017434وفيقةخلود حسين الخوص199213202001

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01دير الزور09050095428امنة الخطيببتول مخلف جاسم199313202002

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01دير الزور09050095430أمنهربا مخلف جاسم199413202003

90كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع83كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01ريف دمشق03280029123تركمان حمودكوثر يحيى حيدر199513202004

وزارة االدارة المحلية 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020065أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19ريف دمشق03320032951فضةمالك محمد المصطفى199613202005

والبيئة

1025شرطي

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03280055437فاطمهحيدر محمد حيدر199713202006

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2338.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01ريف دمشق03210032111انتصاردانيه محمود نصر هللا199813202007

77كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-21حماه05150116081عدنيهابتسام حبيب عيسى199913202008

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-01ريف دمشق03280036948فريزهرافه عزت فاعور200013202009

131مؤشروزارة الكهرباءالال1649.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-14دمشق01010535200شفاءكاريس ميشيل البطرس200113202010

81كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-15ريف دمشق03220015416حفيظهغفران صالح الواوي200213202011

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-21إدلب07240113204فاطمة العبدرنا عبد الرحمن حاج علي200313202012

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-08ريف دمشق03340034618فاطمهايمان فرحان العزو الفقير200413202013

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1740.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-28إدلب07110017981ليندارهف محمد عيد كنيساوي200513202014
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كاتب مدقق وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال283.0019970ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1979-11-16حمص04080002034خديجهدارين راتب خضور200613202015

حسابات ارزاق

وزارة التجارة الداخلية 271

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-01القنيطرة14010073244فاطمهحنين جهاد ابراهيم200713202016

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال79.5720170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

94مساعد إداري ثان

109كاتب ضبطوزارة العدلالال1988.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-08ريف دمشق03020026201فايزهفداء عبده عبد العال200813202017

المعهد التقاني إلدارة معهد1991-01-01الحسكة08140078298فرحهزوزان حاجي حمو200913202018

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال71.5020170عالقات عامة

والتجارة الخارجية

94مساعد إداري ثان

289كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-14القنيطرة14010011818زينبمحمد علي داود201013202019

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-19ريف دمشق03280054261زكيهنور اياد حقوق201113202020

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019920أدبيثانوية عامةثانوية1972-06-14ريف دمشق03180018198ربيعهسمر محمود الصوصو201213202021

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال279.0020090كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-10-10ريف دمشق03280029133تركمانسعدون يحيى حيدر201313202022

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-15ريف دمشق03100019695مهاعال موفق عاشور201413202023

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال2576.0020165علميثانوية عامةثانوية1998-05-01إدلب07030087104أمينةيوسف عبد المجيد معمار201513202024

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء37جابي

274كاتبوزارة الدفاع67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-20الالذقية06100068692امالبشرى عيسى عبيد201613202025

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15دير الزور09010055008فضيلهايات خطاب الكحيم الجلود201713202026

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3010.0020153كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01ريف دمشق03280059464حسنهيوسف علي رباح201813202027

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01ريف دمشق03200029920خيريهايمان محمد شباره201913202028

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال222.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-07-20ريف دمشق03200044049هناءروشان نبيل االيوبي202013202029

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية22جابي

126مؤشروزارة الكهرباءالال1662.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-03ريف دمشق03150047965هديهنور أحمد عشيش202113202030

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3264.0020150كهرباءثانوية صناعةثانوية1996-01-05ريف دمشق03280054443سعديةيوسف احمد ابو زيد202213202031

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال124.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-01-02ريف دمشق03150011680كوثرايه بركات محب الدين202313202032

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

125مؤشروزارة الكهرباء1019

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-04ريف دمشق03210008962زين الدار زلفوفاطمه معروف علم الدين202413202033

63كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-06السويداء13100020531هيلهانغام اسماعيل الجغامي202513202034

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-04ريف دمشق03040012548فاطمهسوزان احمد المعضماني202613202035

77كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05ريف دمشق03050009403ليلىسمر حسن عبد الرزاق202713202036

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-29ريف دمشق03210022429مهاريم احمد عليا202813202037

235مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.5820170أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-07-08ريف دمشق03280003011فاطمهآيات خالد كريمه202913202038

77كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2407.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-20ريف دمشق03050011081امينهرشا محمد عثمان203013202039

132مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباءالال175.0020120علميثانوية عامةثانوية1992-03-01حلب02210019776بتولريمان محمد عبد هللا203113202040

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20ريف دمشق03210015346آمنةنور محمود زلفو203213202041

280كاتبوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال2606.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-09ريف دمشق03210034409هيامسميره نادر المصري203313202042

وزارة التجارة 288مساعد محاسبوزارة الدفاعنعمال3323.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-15طرطوس10220016809سليمىهديل علي ابراهيم203413202043

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-10ريف دمشق03230015434كوكبفاطمة الزهراء محمد مرعي203513202044

معهد التربية الفنية معهد2001-01-30ريف دمشق03080093440اميرهراما بسام الخطيب203613202045

التشكيلية والتطبيقية

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7120200رسم

126مؤشروزارة الكهرباءالال119.0020050علميثانوية عامةثانوية1983-06-01ريف دمشق03140033636عائشةناريمان جمال الصوص203713202046

255كاتب أولوزارة الماليةالال180.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-07-17ريف دمشق03110019462زينهسلوى هاني الخطيب203813202047

معهد التربية الفنية معهد2000-03-27ريف دمشق03080017010ميساءصفا مازن طلب203913202048

التشكيلية والتطبيقية

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.1820200رسم

101كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-15ريف دمشق03120004811خوالنورا عدنان حجازي204013202049

222مساعد  فني أولوزارة الصحةنعمال71.5320190مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1995-07-17القنيطرة14030057742فهميه التركفتون عدنان الجاسم204113202050

وزارة التجارة الال2829.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-03-01طرطوس10100033805سميايارا علي محمد204213202051

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع252بائع

حسابات ارزاق

وزارة االدارة المحلية 271

والبيئة

17معاون محاسب

257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباءالال1739.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-13ريف دمشق03180077829شهرزاتسوزان فضل هللا سيف الدين204313202052

وزارة االدارة الال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-06ريف دمشق03140021322نايفهغاده محمد عائشه204413202053

المحلية والبيئة

96كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-13ريف دمشق03190052904نداءربا عبد االله القليح204513202054

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدلالال110.00200312أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-22درعا12170014241فلايراياد عبد الحكيم الزعبي204613202055

الدولي

17منشئ

84كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-20ريف دمشق03150031297منيرهباسل حسان سليمان204713202056

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-10درعا12120029868خديجهمريم محمد االحمد204813202057

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال233.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25القنيطرة14050061954نجوىهزار صادر الفاعوري204913202058

وزارة الزراعة الال66.0420070تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-08-03ريف دمشق03050017725ربدهفاطمه بدري زغلول205013202059

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03200006641هاجر سلومانعام عبد الرحمن سلوم205113202060

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع100كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-15دير الزور09050045239نبعهرقيه محمد العلي205213202061

الدولي

17منشئ

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالنعم169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-05الالذقية06100025796ظبيابشرى حبيب جامع205313202062

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-06-01ريف دمشق06190001300كاتبه البريمها مصطفى احمد205413202063

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2042.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-01إدلب07110018948نجاحعال محمد مصطفى205513202064

93كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01إدلب07030033887زينبمريم ابراهيم باغوض205613202065

118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-06ريف دمشق03140045348حوريهعبير محمود حمره205713202066

وزارة الزراعة الال72.3520110علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1988-09-14ريف دمشق03140037354وفاءفاطمه محمد حبقة205813202067

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

73كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال1848.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-15ريف دمشق03210027544رابعهنايف محمد عبد الغني205913202068

101كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01القنيطرة14010082082امينههيام هايل البشوات206013202069

هيئة التخطيط 115كاتب ضبطوزارة العدلالال2381.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03120008515مريمربيع محمد شيخ سليمان206113202070

والتعاون الدولي

62كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

253كاتب اولوزارة الماليةالال2066.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-22ريف دمشق03210022498امينةمرام طاهر عليا206213202071

257كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1747.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20حلب02290051547فطيمغفران احمد العلي206313202072

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04220004802رشا منصوررهف فيصل شنديه206413202073

المعهد التقاني للمراقبين معهد1999-06-18ريف دمشق03020020190لميسسالم توفيق بكر206513202074

الفنيين

وزارة االدارة الال72.6220190نقل وموصالت ومساحة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 45مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 28مراقب فني

والبيئة

18مراقب فني

59كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-18حماه05100029479وحيدههيا صقر مكيدوش206613202075

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.0020190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-02-18ريف دمشق03180030944كروانخليل محسن بحبوح206713202076

253كاتب اولوزارة الماليةالال2647.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-22ريف دمشق03210022494خلودلطيفه ماهر عليا206813202077

274كاتب رئيسيوزارة المالية275كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال63.4020050مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-07-12حمص04190034278امنهنائله يوسف المصطفى206913202078

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-17ريف دمشق03210029413فخريههازار خالد حيدر207013202079

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-10ريف دمشق03160002965هدى الطرشهنور مراد غدي207113202080

75كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-10طرطوس05120020456مريمهديل عبد الكريم حسينو207213202081

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1852.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140015561ندىراما احمد كنعان207313202082

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-27طرطوس10170028501رابيةوداد علي سليمان207413202083

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-06-09السويداء13090046447مهانيربيعه فواز عز الدين207513202084

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.8119980تربية فنية

64كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01القنيطرة14040081113سميرهرجاء احمد المصري207613202085
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-15ريف دمشق03340040635خزنهلؤي محمد الحمود207713202086

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال65.0720184تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-07-06حماه05180023107ابتسامرهام بشير سلوم207813202087

سابقا

1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020170تربية موسيقية

وزارة الزراعة الال80.0120140إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1995-01-01ريف دمشق03120034481سحراخالص محمود زوارعه207913202088

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 71مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

69مراقب زراعي

85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05ريف دمشق03150020629هديةاالء احمد عشيش208013202089

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-09-04ريف دمشق03350006991اسيمارنا منهل الزيلع208113202090

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4120040تربية فنية

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1795.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03160006482هدىنبال مراد غدي208213202091

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

275كاتب رئيسيوزارة الماليةالال78.0020210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-08-06ريف دمشق03190034844رانيةرفا فؤاد الذهب208313202092

94كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع112كاتب ضبطوزارة العدلالال2260.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10درعا12140008185فريدهآالء جمال الخضر208413202093

1447معلم حرفةوزارة التربية1448معلم حرفةوزارة التربيةالال61.9920180تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1997-11-23حماه05180018929رناقمر علي حجل208513202094

276كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03110042201رجاءشروق علي عبد الصمد208613202095

275كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال63.0020040محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-01-06طرطوس10270005604فهيدهربى فائز موسى208713202096

المعهد التقاني للعلوم معهد1994-08-04القنيطرة14040083412باسمهريم محمد ابراهيم208813202098

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال67.0020140مصارف

وزارة االدارة الال1672.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-05حلب02250072709ثناءميساء مصطفى طويل208913202099

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 280كاتبوزارة المالية22جابي

واإلصالح الزراعي

1022مساعد أمين مستودع

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-01الالذقية06220007328وفاءرهف ظافر يونس209013202100

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-03-08حمص04230029581املحاجه متعب غنام209113202101

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7520150تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال155.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-10القنيطرة14050048532امنهخوله حسين احمد209213202102

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-06ريف دمشق03060009674حنيفهكرام عبد الكريم رمضان209313202103

228مساعد فني أولوزارة الصحة227مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.1420170مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1995-01-15ريف دمشق03150033223كرمعليا محمد بدر209413202104

493كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10حماه05050104525فدوه أسعدنزيه خالد المحمد209513202105

97كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1551.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1964-05-29دير الزور09010179205فكريهبثينه محمد نوري الجنيد209613202106

298مساعد مهندسوزارة الدفاعالال70.0020210إنشاءات عامةالمعهد التقاني الهندسيمعهد1993-04-09ريف دمشق03090048311رجاءرنيم محمد بركات209713202107

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06ريف دمشق03280080013عائشهبدور شاهر شاهين209813202108

100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-23حلب02320228095سوهانالجين عالوي العبود الحسين209913202109

وزارة التجارة الال3904.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-03-27السويداء13090017746غادهمنتصر رائد صبح210013202110

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال62.0020160أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1994-01-19ريف دمشق03280055236فاطمهحسين محمد علوان210113202111

259كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة الماليةالال232.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق01010433287يسرىآالء محمد عدنان الدباغ210213202112

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1309.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-14ريف دمشق03100021019رأفتنور وحود جمعة210313202113

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2512.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-05ريف دمشق03130015209فايزهمنار حسين عثمان210413202114

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1965.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-25حمص04020065978رامياماري عالء الحسن210513202115

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-06ريف دمشق03110069463سهامنسرين أكرم المصري210613202116

1402مدرس مساعدوزارة التربية224مساعد فنيوزارة الصحةالال66.0020140هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1993-01-14ريف دمشق03040009426عائشهحنان مصطفى القاضي210713202117

120كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-17الالذقية06090129406امينة نوحدينا علي محمد210813202118

88كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1361.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-06ريف دمشق03150011444وصالدعاء عبد الكريم الجدي210913202119

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1499.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03280013025هديه فوازهرنا عبد الستار البيك211013202120

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-08ريف دمشق03060018062نظمهعال محرز درويش211113202121

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-01-01ريف دمشق03090035082رجاءراميه محمد بركات211213202122

المالية والمصرفية

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال62.0020160أسواق مالية

118كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-04ريف دمشق03150023597ثكالدونيز عبد الكريم هالل211313202123

256كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباءالال1717.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-01ريف دمشق03020022977فاطمهرشا فرزات عبد الغني211413202124

120كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-29دمشق01040288359سميرهفاطمة علي اللحام211513202125

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-13حمص04130032252سهامفيوليت غسان دريزي211613202126

104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2543.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-17الالذقية06150043941ثناءدياال عادل كحيلة211713202127

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-16إدلب07030116305زهرةفائزة احمد خميس211813202128

هيئة التخطيط والتعاون 93كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال222.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-02إدلب07040034739سميرةأزهار إبراهيم العمر211913202129

الدولي

17منشئ

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-09-20ريف دمشق14010032135ماجده البيطارإسراء عبد هللا البيطار212013202130

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال76.1020200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

303محاسبوزارة الدفاع299محاسبوزارة الدفاع247مدخل بيانات

وزارة االدارة الال184.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03310024053املمعاز عيسى خميس212113202131

المحلية والبيئة

131مؤشروزارة الكهرباء127مؤشروزارة الكهرباء16جابي

وزارة االدارة الال1623.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-05-20ريف دمشق03020023056فائزهايات سعد الدين نايفه212213202132

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 30مدقق نفقات

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1024مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-15دمشق01040423724كوثررغد نبيل صفدي212313202133

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5020210تربية فنية

1438معلم حرفةوزارة التربية92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال65.0020200تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد2000-01-03ريف دمشق03280062460هالهاحمد محمود هاشم212413202134

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-23القنيطرة14030065207سعادصفاء محمود ثلجي212513202135

المعهد التقاني للعلوم معهد1991-01-01حماه05010050434يسرهفاطمه هشام عيان212613202136

المالية والمصرفية

وزارة التجارة 264منشئوزارة الماليةالال60.0020120محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1690.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-18ريف دمشق03280011606اسعافمشيره محمد ديب عرابي212713202137

61كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال3392.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-17ريف دمشق03140003195إيمان العليجلنار علي ميره212813202138

وزارة االدارة الال249.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-07-10طرطوس10260027553فوزه عباسبيداء علي ديوب212913202139

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع245محاسب

ارزاق

271

126مؤشروزارة الكهرباءالال137.0020003علميثانوية عامةثانوية1980-03-01ريف دمشق03150006615دنيادعاس حسن جاموس213013202140

103كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاعالال2612.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-02القنيطرة14060034011نايفهكوثر خميس خطايبه213113202141

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-02ريف دمشق03280052728هالهلبنى حسين سلمان213213202142

كاتب مدقق وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاعنعمال291.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-04حمص04010587086رندهرشا سليمان عكاري213313202143

حسابات ارزاق

وزارة االدارة المحلية 271

والبيئة

1050عامل مخططات

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلنعمال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-16ريف دمشق05050171037نهادعال محي الدين بعريني213413202144

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01ريف دمشق03280021695نهالجلنار عبد الرحيم محمود خلوف213513202145

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-25القنيطرة14030042080فتحيهسناء حسين القدور213613202146

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-28السويداء03130006174غازيهوصال مفيد مزهر213713202147

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20ريف دمشق03040013744خيريهضحى قاسم الكعك213813202148

131مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباء128مؤشروزارة الكهرباءالال148.0020068علميثانوية عامةثانوية1986-03-01ريف دمشق03050030801حليمهعبد الرحمن مشهور فهد213913202149

62كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال2266.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-30درعا05160030944كيروان ونوسرهام محمد ونوس214013202150

78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2380.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-01ريف دمشق03210007563فاطمهكنانه احمد هيفا214113202151

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-13القنيطرة14030010249فرجه الفحيليختام منصور عرسان214213202152

276كاتبوزارة الدفاع110كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01الالذقية06110007852ابتساممهى عدنان جانم214313202153

وزارة االدارة المحلية 270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال260.0020050علميثانوية عامةثانوية1987-05-18ريف دمشق03140003860حوريةالفت نايف العجمي214413202154

والبيئة

43جابي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01حلب02430044749نائلة حمدهناء علي حمد214513202155

وزارة الزراعة الال243.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-04-15ريف دمشق03040014453سعده الكعكمريم خالد الكعك214613202156

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة 1026مساعد أمين مستودع

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 19أمين صندوق

والبيئة

30مدقق نفقات
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

80كاتب ضبطوزارة العدلالال2637.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03090026485فاطمهياسمين عبدهللا اسماعيل214713202157

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-29ريف دمشق90010160588سلوىروند محمود حرباوي214813202158

102كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1358.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15القنيطرة14010032114ثريا احمدامنة عيسى البخيت214913202159

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-10ريف دمشق03280009804رفاعيهانصاف علي الرفاعي215013202160

75كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1443.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-23ريف دمشق03030055688نعيمهلميس عبد الرزاق حاتم215113202161

وزارة االدارة الال2154.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-09الالذقية06200054311سمرربيع جميل رزق215213202162

المحلية والبيئة

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل1007شرطي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1519.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-20ريف دمشق03110059593فلايرغزل حسام الصبره215313202163

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1517.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-12ريف دمشق03280009927رفاعيهساره عبد هللا الرفاعي215413202164

وزارة الزراعة الال1720.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03280083040هدية الرفاعيآيات عمر الرفاعي215513202165

واإلصالح الزراعي

257كاتب اولوزارة المالية1021مساعد أمين مستودع

82كاتب ضبطوزارة العدل117كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03100005437حوريهماجده عبد اللطيف سوسق215613202166

93كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-13القنيطرة14030047673ارضيمهلينا احمد طحان215713202167

وزارة التجارة الال2139.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-09-08ريف دمشق03120033465سلمهلبابه فواز عكو215813202168

الداخلية وحماية 

المستهلك

258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

وزارة االدارة الال2025.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-10ريف دمشق03100027533نهلهانعام احمد سوسق215913202169

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة المالية34جابي

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15ريف دمشق03280013164رحابمها عبدهللا الرفاعي216013202170

266كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال205.6020160علميثانوية عامةثانوية1999-05-31حماه05180025980هوالمجد ابراهيم هدله216113202171

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1445.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10ريف دمشق03280013162رحابعفاف عبد هللا الرفاعي216213202172

86كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-10ريف دمشق03140008833عائشةأسماء زكريا عربية216313202173

وزارة التجارة الال2645.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-05-21القنيطرة14030062707عائشهايات محمد حسين216413202174

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1016مدقق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1020

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال140.0020070علميثانوية عامةثانوية1987-02-07ريف دمشق03040005562فاطمهمريم احمد خطاب216513202175

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباء19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق90010241032ايماننور الهدى عامر حميد216613202176

86كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-20ريف دمشق03140008607عائشةوردة زكريا عربية216713202177

231مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9720210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-06-17ريف دمشق03180084470نايفهرشا محمد الشيخة216813202178

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-02الالذقية06090093675جمانهياسمين ابراهيم ديب216913202179

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05درعا12160139783ابتسامديانا كميل النوري217013202180

275كاتبوزارة الدفاع110كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-13ريف دمشق03060035402فلايررشا صادق النجم بدر217113202181

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1599.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03040006046نهادحنان محمود خطاب217213202182

وزارة التجارة الال296.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-12ريف دمشق03150002964عفافاماني احمد االخرس217313202183

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

1050عامل مخططات

278مساعد محاسبوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع273مساعد محاسبوزارة الدفاعالال76.5020190محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-01-01القنيطرة14030029639منىماريا محمد المناشد217413202184

21قاطع فاتورةوزارة التربية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال180.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-04-01ريف دمشق03110028310خجو الخطيبهدية احمد حسن217513202185

278مساعد محاسبوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع273مساعد محاسبوزارة الدفاعالال77.5020200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-01-01إدلب07220146894هيامآيه عمر السليمان217613202186

93كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-15القنيطرة14010071222عليا حسنشفاء ناصر حسن217713202187

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01ريف دمشق03230003892كاملة شبليزينب احمد الزغبي217813202188

274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال61.1820050(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1982-05-21طرطوس05100047498اسعافسمر كاسر كيوان217913202189

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-13ريف دمشق03150009223مريمبثينة محمد فرهود218013202190

63كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-17دمشق01103001428نجوى خانقانتسنيم عبد الناصر المهايني218113202191

63كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-12دمشق01030014285نجوى خانقانرهام عبد الناصر المهايني218213202192

62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-24الالذقية06100054898نيروزيارا سمير اسماعيل218313202193

253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال197.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03200016129نجاح الكويفيعال محمد الكويفي218413202194

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1240.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-02القنيطرة14040087304تهانيآية محمد احمد218513202195

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-04الالذقية06110012727موناراما جميل هدله218613202196

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-02-27طرطوس04010014607نجاحراميه محمد األشقر218713202197

سابقا

1366مدرس مساعدوزارة التربية1364مدرس مساعدوزارة التربية1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.6720100تربية موسيقية

وزارة االدارة الال355.0020120ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-10-28درعا12110019037نجمهتغريد خالد القراعزه218813202198

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-01طرطوس10230007319وفاءروال منذر بعريني218913202199

الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1462.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01القنيطرة14040025360صباح جبرانراما غازي جبران219013202200

262كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2074.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-07-01دمشق07240133864أملميرنا محمد أشقرو219113202201

وزارة االدارة الال338.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-05-30القنيطرة14030013516زهيدهمنى عبد العزيز الحمد الشبلي219213202202

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال61.0320040(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1980-07-01دمشق13020022645بديعةبشرى غازي فخر الدين الشعراني219313202203

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

275كاتب رئيسيوزارة المالية368

71كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1721.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-01ريف دمشق03240010555نور الهدى دعيبسميرفت محمد دعيبس219413202204

هيئة التخطيط والتعاون 105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-26حماه10090093608نوالالرا رجب شما219513202205

الدولي

17منشئ

268كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال1297.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-07-27القنيطرة14060007736أملنسرين عرفان المحمد219613202206

103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2238.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-13حمص04011002809ازدهارلميس عيسى معروف219713202207

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1418.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-21ريف دمشق03040007224فطمه الدولتليمنار قاسم طربوش219813202208

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-29القنيطرة14010059066نمرهناريمان انور العيسى219913202209

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1915.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-15ريف دمشق03210029690نجاح حيدرمالك سالم حيدر220013202210

67كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-15ريف دمشق03310023797فريحهمحمود محي الدين الخطيب220113202211

258كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال1883.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-07-26ريف دمشق03140041783فلايرغفران علي زين220213202212

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-30ريف دمشق03110038246سيطه العرمونيخلدون فواز صقر220313202213

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-10-04القنيطرة14010035112خديجهأمل محمود عيد220413202214

258كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال1649.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-12-26ريف دمشق03140064658فلايرصفاء علي زين220513202215

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-25السويداء13080015220يسرهنعمت ناصر مرشد220613202216

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-25القنيطرة14010035127خديجهسميه محمود عيد220713202217

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1424.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03120019716مريم الشحادههيفاء شحاده بنات220813202218

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال246.0020110ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1991-05-01درعا12180000146اخالص رواجعمار فايز البطرس220913202219

ومراقبة مراجل

383أمين مستودعوزارة الصناعة375

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05ريف دمشق03040007038رحمةأمل أحمد الكعك221013202220

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1972-08-20ريف دمشق03110076283تاج الحلبيسناء محمود ابو حمره221113202221

1031عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال289.0020100كهرباءثانوية صناعةثانوية1991-10-28ريف دمشق03050023481ثرياأحمد ابراهيم الخطيب221213202222

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-19ريف دمشق03180070108ثناءمروان حسين حورية221313202223

92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال70.1720171تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1995-01-01ريف دمشق03280017237فطوم حيدرعماد احمد حيدر221413202224

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3628.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-05-24ريف دمشق03150050963ايمان بدرنور الدين ابراهيم بجبج221513202225

اولى

114عامل مهنيوزارة الكهرباء1033

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال338.0020003كهرباءثانوية صناعةثانوية1982-05-17ريف دمشق03150002479نساءعبد هللا عبد المعطي األغبر221613202226

اولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1033

أولى

وزارة النفط والثروة 1026

المعدنية

1039فني كهرباء

115كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2080.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-25ريف دمشق03120048247حسنه الصبيحرنا احمد الملحان221713202227

77كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال2293.00201410أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-05طرطوس10240015756اسمهانجهاد علي عباس221813202228

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-10السويداء13030024677نوالسوار طعمي المتني221913202229
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-21حماه05190025711مطيعه علياحمد عصام يوسف222013202230

والبيئة

1011شرطي

وزارة الزراعة الال64.2120060انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-11-25حماه05100049909ماريه صالحةهاله صالح ديب222113202231

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

275كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-12-04حمص04120047209ستوتغاده فهد عيسى222213202232

28مساعد صحيوزارة التربيةالال76.4920210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-01-18ريف دمشق03230001420مرفت مظفراليسار ديب نصر222313202233

وزارة االدارة الال330.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-03-08ريف دمشق03040007565صباح وفانوره عبد هللا خليفه222413202234

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

29مساعد صحيوزارة التربية26مساعد صحيوزارة التربيةالال78.0220070تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1988-09-10دمشق01010396271هادياملك محمد مروان حب الرمان222513202235

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09010021185علياخديجه محمد الفحل222613202236

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-20حمص04150014067حميدهندى حسن ديب222713202237

وزارة الزراعة الال72.5420020انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1981-01-09الالذقية07110015178خديجه الرحمونياسمين عيسى الحاج رحمون222813202238

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1744.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20ريف دمشق03280031427يمامهوعد حسين الرفاعي222913202239

262كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال155.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-10-24حماه05170006226خدوج داليمنال عيسى جليس223013202240

100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1884.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-10درعا12100003606املأماني منصور بركات223113202241

هيئة التخطيط الال1676.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03080107165نبيله درويشمؤمنه مازن عثمان223213202242

والتعاون الدولي

70كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

134مؤشروزارة الكهرباء22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1522.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-14دمشق01030269219مروهمودة محمد سحلول223313202243

104كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01القنيطرة14020030889سهامكوثر عادل العالن223413202244

وزارة الزراعة الال72.5919980انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1976-01-01ريف دمشق03090006492وديعة عبد هللانهلة اسماعيل عبدو223513202245

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 67مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-25ريف دمشق03010131442ابتسامرائده فهد المولى223613202246

59كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-17ريف دمشق03150011310اعتدالسالم حسن فاضل223713202247

المعهد التقاني للعلوم معهد1985-01-29حماه05120024755فريزهاريج نزيه موعي223813202248

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال75.2420060محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

247مدخل بيانات

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05ريف دمشق03150049977بدريهوفاء فهد برقه223913202249

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01ريف دمشق03100012101نايفه عمررائده نايف عمر224013202250

81مبرمجوزارة الكهرباء265منشئوزارة المالية65كاتب ضبطوزارة العدلالال64.6420128هندسة البرمجياتالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1992-01-02دمشق01010084904ابتسامفراس اسعد الخضري224113202252

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال250.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-12الالذقية06220036083سلوىرنا حكمت غزالي224213202253

100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال72.1420200تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد2000-01-01ريف دمشق03130002328رندا غضبانجورج عيسى مخائيل224313202254

62كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع107كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03250093516فاطمههيفاء محمد ديب جابر224413202255

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1522.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-16ريف دمشق03010190148عشمه االبراهيمرزان أحمد الخليل224513202256

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1887.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-03-17ريف دمشق03220021708افتكارريتاج عبد الحميد النموس224613202257

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-03ريف دمشق03150050879خالده السليمحسن محمد خلدون عبدللي224713202258

وزارة الزراعة 22قاطع فاتورةوزارة التربية277كاتبوزارة الماليةالال2900.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-02حمص04020005535هندعال غسان بدور224813202259

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

262كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2394.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-09-29الالذقية06020104863سماهرايمان سامي عمران224913202260

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1939.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03150006926ندى عبد العالاالء حسن محفوظ225013202261

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1019

59كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-02ريف دمشق03300055756خيريهفداء محمد طعمه225113202262

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-25ريف دمشق03110054915صباحفاطمه مظهور السويد225213202263

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-31ريف دمشق03300008615أمل الرفاعيسماح محمد محروس الخطيب225313202264

والتعاون الدولي

100كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

105مساعد فنيوزارة الكهرباءالال70.6720210الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد2000-01-01ريف دمشق03300091478يسرىهديل جهاد طعمه225413202265

وزارة االدارة الال1879.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-13ريف دمشق03210016904سعادجيهان محمود غريبه225513202266

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 22جابي

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية71جابي

وزارة االدارة الال2673.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-15ريف دمشق03090018077حسنه محمدبيان عبد الهادي محمد225613202267

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-29ريف دمشق03320083348صفاءجميله عدنان البدوي225713202268

100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال73.5220200تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1998-03-11حلب02060142936امنة عندانيبالل علي عنداني225813202269

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2513.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-03ريف دمشق03140035689حوريهرفيقه قاسم الدرع225913202270

المحلية والبيئة

262كاتب اولوزارة المالية19أمين صندوق

111كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-27ريف دمشق03310002062رفيقة شلهوبروضة أحمد فران226013202271

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال3170.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-01-01ريف دمشق03110045957اديبهغاردينيا عيسى طربين226113202272

ارزاق

وزارة االدارة المحلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع271

والبيئة

38محاسب

المعهد التقاني إلدارة معهد1987-07-20حمص04020007551رسمية حسن كريشفاتن علي كريش226213202273

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.1920070إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1927.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-08-02ريف دمشق90120017606ابتسام كنعانوالء زكي سالم226313202274

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-22ريف دمشق03300046606زهورعفراء اكرم الفهاد226413202275

وزارة االدارة المحلية 280كاتبوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباءالال1535.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-06حلب02080065286فاطمهعيده عبد الوهاب الجزاع226513202276

والبيئة

22جابي

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1765.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-04ريف دمشق03190049371فطومسوزان حسان عبسي226613202277

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

222مساعد  فني أولوزارة الصحة221مساعد  فني أولوزارة الصحةالال72.5020170مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-03-11ريف دمشق03050018276فتحيهمنى محمد دركش226713202278

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع100كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-26حماه05180015259عسكريهجولييت محمد عيسى226813202279

الدولي

17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-05إدلب07030006032نجوىفاطمه كمال طيفور226913202280

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.7820170أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1995-06-08ريف دمشق03180020288ثناء بركهغالية خليل األديب227013202281

66كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال291.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-08-02دمشق01030188672ثناء اللبان سحلولمروه مسلم سحلول227113202282

وزارة االدارة المحلية 67كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-25طرطوس10090041161امال محمدمحمد محسن هرمز227213202283

والبيئة

27منشئ رئيسي

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة287مساعد محاسبوزارة الدفاع286مساعد محاسبوزارة الدفاعالال73.2920220محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1978-02-01إدلب07040028725فطوملينا علي حاج صادق227313202284

الجاهزة ونصف المصنعة

368

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-12إدلب07030098972نجوىنورا كمال طيفور227413202285

28مساعد صحيوزارة التربيةالال67.7820210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-05-11دمشق01030097377حسناء شربجي عمرينبارعه عماد العسلي227513202286

وزارة التجارة 21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2199.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-20طرطوس10120007254اقبالمنار محمود عباس227613202287

الداخلية وحماية 

المستهلك

134مؤشروزارة الكهرباء1016مدقق

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال240.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03200031073نداعال بسام اللحام227713202288

107كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-07الالذقية06220008216كوسر ناصرصفاء مفيد فوزي227813202289

59كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-05ريف دمشق03110014209أملجيلين عدنان كحل227913202290

87كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب07090223691سهيلةنور الهدى رشيد رشيد228013202291

94عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال67.6920108تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1989-08-24ريف دمشق03280026043عائشهحسين محمد حيدر228113202292

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01ريف دمشق03300028676أملراما جميل الهبود228213202293

76كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1773.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1977-12-21ريف دمشق03260002772فيذه فروجباسمه زهير كشيك228313202294

107كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-12الالذقية06220019902هناء يوسفلوجين المعتز بركات228413202295

76كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-18ريف دمشق03130000369امال االحمديةنيفين سليم الخطيب228513202296
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال2092.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03320047921هديهنور الهدى ياسين الرفاعي228613202297

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية37جابي

وزارة االدارة الال1757.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-23ريف دمشق03040041985فتحيههديل عادل خصي228713202298

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1026

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2372.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-09ريف دمشق03210000712امينهاميره عبد اللطيف البرادعي228813202299

وزارة الزراعة الال69.8820100بساتينالمعهد التقاني الزراعيمعهد1989-04-11السويداء13010092992ليلى القاسمماريا مروان القاسم228913202300

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال65.8920190المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1998-01-25ريف دمشق06190010519جهاده سليمانخديجه نجدت حمدان229013202301

وزارة التجارة نعمال890.0020010ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1982-12-25حمص10270003659سالماتفدوى علي محمد229113202302

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

118كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2735.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-20ريف دمشق03150014634حنان عثمانمنال محمد شرهان229213202303

221مساعد  فني أولوزارة الصحة222مساعد  فني أولوزارة الصحة695مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.5520190مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-01ريف دمشق03040019073عارفهفاطمه عمر غزال229313202304

289كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1505.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05ريف دمشق03320047918صباححبيبه محمد عيد الرفاعي229413202305

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.8220190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-11-28ريف دمشق03180091221مياده اسحاقريم محمد حوريه229513202306

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.7020140أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1995-01-05ريف دمشق03180075267صباحروال علي مراد229613202307

118كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2812.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03150004055الهامشروق خالد مرهج229713202308

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال62.7120193المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1994-02-27حماه05170003534ابتسامحيدر محمد عون229813202309

وزارة االدارة الال1675.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-28دمشق01010843387بدديعهبشرى احمد جمعة229913202310

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء34جابي

27مساعد صحيوزارة التربيةالال68.8120100تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1989-08-01ريف دمشق03300054025سعاد شودبفاطمه خالد شودب230013202311

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1677.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-06حمص04170086333نوفهآالء علي العمر230113202312

105كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15ريف دمشق03120037451أميرةآيات نضال عبد الرحيم230213202313

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1949.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-10-22ريف دمشق03150058496خالدهآالء محمد خلدون عبدللي230313202314

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1019

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1719.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03110008155جمانهوجدان ناصر بطح230413202315

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال74.2420160المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1994-02-18ريف دمشق03040026969سالي طالعامنة صالح شعبان230513202316

وزارة التجارة الال1828.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03120037468أميرةهديل نضال عبد الرحيم230613202317

الداخلية وحماية 

المستهلك

266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1457.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-17ريف دمشق03140043963فطوم ابوعليامل عمر الهمس230713202318

وزارة الزراعة الال1517.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-02ريف دمشق03150007938نهيدةنجاح عمار عبد للي230813202319

واإلصالح الزراعي

126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

130مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباءالال128.0019980علميثانوية عامةثانوية1978-12-13طرطوس10220025048عليا سليمانسالفه عيسى حسن230913202320

وزارة الزراعة الال71.2920180انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-07-25ريف دمشق03040003987فتحيهتهاني عادل خصي231013202321

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

1411معلم حرفةوزارة التربيةالال86.2120170ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1995-01-01ريف دمشق03280022985محاسنمحمد عبدهللا شبيب231113202322

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-30حمص03110054882وداد العامرتغريد عثمان السويد231213202323

270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباءالال128.0019930علميثانوية عامةثانوية1974-08-01ريف دمشق03280035839ديبهروضه محمد مدخنه231313202324

21قاطع فاتورةوزارة التربية253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال2521.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03210020897حنانراما موفق عبدو231413202325

وزارة االدارة الال148.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-20ريف دمشق03090032461هيفاء مرعيمحمد فهد مرعي231513202326

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 81كاتب ضبطوزارة العدل48شرطي

والبيئة

1004جندي إطفاء

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1973-07-01ريف دمشق03350008837ديدا عفوففاتن شريف فاهمه231613202327

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-19ريف دمشق03040023601رابعه نقرش فهدهباسمه خالد شرف الدين231713202328

وزارة االدارة المحلية 289كاتبوزارة الدفاع109كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10ريف دمشق03020013475فاطمهميساء محمود سريه231813202329

والبيئة

27منشئ رئيسي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1500.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-29ريف دمشق03300138299نرجسنغم صالح عبد هللا231913202330

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة279مساعد محاسبوزارة الدفاعالال66.9320180محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-11-04القنيطرة14060018617رقياوالء عيسى الجمعه232013202331

األولية

369

وزارة الشؤون 265منشئوزارة المالية1394مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3320100هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1989-09-05حمص04220036359منيره الجمالفاطمه امير الجمال232113202332

االجتماعية والعمل

124منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال1445.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-16ريف دمشق03230020150خانمرزان صالح الدين دياب232213202333

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

82كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-11ريف دمشق90010135356زهرةنور قاسم عيسات232313202334

وزارة االدارة الال186.0019890علميثانوية عامةثانوية1970-09-01ريف دمشق03330042729نوره هيكلنبيل ياسين هيكل232413202335

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 25جابي

المحلية والبيئة

259كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10ريف دمشق03300026308رشانور سمير نبهان232513202336

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-27حمص04220011950موليهردينه مصطفى الشيخ232613202337

وزارة االدارة الال2338.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-04-30ريف دمشق90010265600منالاسراء محمد عيسات232713202338

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 31محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة التجارة الال369.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-12-25ريف دمشق03250104276فاطمهاسماء محمد ابراهيم232813202339

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال103.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01طرطوس10110022411حسنة سلطانيمانيا عالء الدين علوان232913202340

وزارة االدارة الال1928.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-19ريف دمشق03100019041نجاح درموشرزان علي مخصف233013202341

المحلية والبيئة

252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية34جابي

67كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-01ريف دمشق03250043249مريمايمان محمود بالل233113202342

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15ريف دمشق03140017154داللسناء ياسين البعلبكي233213202343

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2002-03-17حمص04190035912لميسعبد الجليل رائد الحوراني233313202344

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3270.0020210

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2651.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-02-15ريف دمشق03210019271رابعه زينيهديانه ايمن زينيه233413202345

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة279مساعد محاسبوزارة الدفاع273مساعد محاسبوزارة الدفاعالال74.0020200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-03-01ريف دمشق03060024427فاطمههيفاء عمر محمود233513202346

الجاهزة ونصف المصنعة

368

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1583.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-11-08ريف دمشق03340055550صفيهايه عبد الفتاح العقيلي233613202347

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال259.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-06-25القنيطرة14060020258فاطمه ابو ليلمنى مروان السماعيل233713202348

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

73كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-05حماه05150074043ابتسامهديل عماد حسن233813202349

وزارة االدارة الال2715.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-09-08ريف دمشق03020052173غصونوالء معطي البشير233913202350

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 44محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

56محاسب

279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2309.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-17ريف دمشق03140027454ايمانمنى بدر الدين الشيخه234013202351

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1834.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03190068035عبيدهنور زياد العرب234113202352

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1620.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03300040472عبير ديبهروان عماد منصور234213202353

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1684.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01ريف دمشق03340033409صفيهايمان عبد الفتاح العقيلي234313202354

120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2378.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25ريف دمشق03210019282رابعه زينيهغقران ايمن زينيه234413202355

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1819.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-09-10القنيطرة14060010947صالحهخديجه شحاده الحسين234513202356

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-09ريف دمشق03300054908خلودريم ايمن الشيمي234613202357

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1663.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-08ريف دمشق03300008304زينبعبير أحمد عوض234713202358

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

71كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-04دمشق01010787935فاطمه حميدووفيقه جمال الدين النبهان234813202359

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01القنيطرة14030058253فطيمنور محمد ثلجي234913202360

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-08ريف دمشق03140032979انعامساميا علي سوقيه235013202361

135مؤشروزارة الكهرباء266كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1908.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03210031710ودادمضر مآمون الطوطو235113202362

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال200.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-09-04ريف دمشق03300061014سميرهوعد محمد عدوي235213202363

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1355.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-24ريف دمشق03300061012سميرهايمان محمد عدوي235313202364

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-20ريف دمشق03300096747فاطمهمريم خلف دريبي السلمان235413202365

93كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01القنيطرة14030079479املوسام عرفان الشرع235513202366

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.3520180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-20ريف دمشق03300060500فطوم المروحخديجه خالد خالد235613202367

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال2023.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-09-02درعا12100064289هزارراما شريف الخطيب235713202368

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

125مؤشروزارة الكهرباء1023

وزارة االدارة الال120.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-09-25درعا12160022201منىتغريد رضا الغوثاني235813202369

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة المالية22جابي

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2071.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-23دمشق03300000086أمينةرزان محمد نذير شهاب235913202370

86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال313.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-04ريف دمشق03150011672كوثرآمنه بركات محب الدين236013202371

107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-12-16ريف دمشق03250064503صبحيهرنده احمد العبار236113202372

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2003-09-14حمص04190124660لميس محفوضليالس رائد الحوراني236213202373

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2841.0020210

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-17درعا12100017758آمنهلورا ياسر المصلح236313202374

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-25القنيطرة14030055741وضحهتبارك احمد المحمد236413202375

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04القنيطرة14060025837رديعههناء محمد االحمد236513202376

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال3564.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-12ريف دمشق03300062704ميساءسراب زهير الذياب236613202377

وزارة االدارة الال1996.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-09-26ريف دمشق03050068112صالحهثراء قاسم الصغير236713202378

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 58جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

129مؤشروزارة الكهرباء1025

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-09ريف دمشق03280068960سوسنزكيه عاقور منيب236813202379

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2400.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حلب02210024656نوفهمريم محمد مراد236913202380

266كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1956.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03280015790لوسمبيان كمال بركات237013202381

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01القنيطرة14050017596فلك دردرسامية فؤاد ابراهيم237113202382

275كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.7020140تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1992-04-01ريف دمشق03170020208مريمأميرة خالد زيدان237213202383

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.6720160أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-03-08ريف دمشق03280022220لينا عريقروان عبد الرزاق األشرم237313202384

وزارة االدارة الال1891.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01درعا12100010920غادهدانه محمد فهد محمد237413202385

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 59جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

277كاتبوزارة المالية1023

493كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-27ريف دمشق03280068774ايمانصالحة محمد الكردي237513202386

وزارة االدارة المحلية 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-10ريف دمشق03050049030حنيفهحسين علي غندور237613202387

والبيئة

1034جندي اطفاء

93كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2228.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1973-12-18درعا12100010937انعامغاده محمد حناش237713202388

المعهد التقاني للعلوم معهد1998-09-03ريف دمشق03110014843امل بركاتطارق نعمه سكريه237813202389

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال66.1420210محاسبة

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

247مدخل بيانات

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1547.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-24ريف دمشق03200038399منى الذهب الملقب بشمسمرح شحاده الداالتي237913202390

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-15القنيطرة14020011090سهام رافعرنا لطفي حسون238013202391

128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال159.0020210علميثانوية عامةثانوية1979-03-08ريف دمشق03140037548سميرهمريم مصطفى شرحه238113202392

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-04ريف دمشق03200034286سميحة اسماعيلياسمين مصطفى زين الدين238213202393

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حماه05140031619وظيفه سليطينداليدا صقر إبراهيم238313202394

وزارة التجارة الال1959.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-01ريف دمشق03030029743خديجهرضوان اسماعيل التلي238413202395

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

252بائع

وزارة االدارة الال2800.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-21حماه05010211094منيرهسعيد موسى االحمد238513202396

المحلية والبيئة

73كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-23الالذقية06020009786ناديا رسالنمادلين محمد خيزران238613202397

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03150042352يسراايمان عمر بجبج238713202398

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1837.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-16ريف دمشق90010265286انتصار الرميلةدالل احمد نوفل238813202399

وزارة التجارة الداخلية 270كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة الماليةالال2331.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140013006عائشهرؤى مرعي حمزه238913202400

وحماية المستهلك

1016مدقق

255كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال200.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-06-03حماه05010236680سهامعبير صالح النمر239013202402

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-21ريف دمشق03140044895منىايه هللا قصي القرطه239113202403

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2072.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-05ريف دمشق03040012749ابتسام النهارهديل محمد المعضماني239213202404

وزارة االدارة المحلية 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-01ريف دمشق03140008770عائشةفهمي زكريا عربية239313202405

والبيئة

1044جندي اطفاء

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01دير الزور09050022738حذفه العبد هللازهره خليف الصالح239413202406

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-06ريف دمشق03040027996براءت عبارهسميره عليوي هيشان239513202407

وزارة االدارة المحلية 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-01ريف دمشق03140062095سميرهدياب عمر دياب239613202408

والبيئة

1044جندي اطفاء

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-09حمص04200070697فاطمهظبيه إبراهيم شهاب239713202409

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال2165.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03140010360احالم طهمازمحمد درويش طهماز239813202410

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال256.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-19ريف دمشق03050006618شيخه الكيالنيمريم وحيد الكيالني239913202411

وزارة االدارة الال170.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-29ريف دمشق03010068608رقيهامل محمد قشوع240013202412

المحلية والبيئة

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1814.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01الالذقية06200068033وجيهاكنده نواف ابراهيم240113202413

29مساعد صحيوزارة التربيةالال72.0620170طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-01ريف دمشق03050012391فايزهغالية محمد نصر240213202414

67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-08حماه05010065656عليا عمشياحالم عدنان الطريف240313202415

21قاطع فاتورةوزارة التربية255كاتب أولوزارة الماليةالال150.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-08-25ريف دمشق03110017977نبال الطحانرامه عصام جبور240413202416

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-01إدلب07110021901عائشةهند محمد المبارك240513202417

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-12القنيطرة14060044624مريم محمدهبه حسين عويضات240613202418

وزارة الزراعة الال72.8820060انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1983-03-03ريف دمشق03140035658نعمهامل عمر جحا240713202419

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاع277مساعد محاسبوزارة الدفاع273مساعد محاسبوزارة الدفاعالال72.6520200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-04-01ريف دمشق03140015868يسرىناديه يوسف مقدح240813202420

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-02ريف دمشق13090009269شكريهوفاء علي الحسنيه240913202421

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2140.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-29ريف دمشق03110041697سمية صقرارجوان مهدي صقر241013202422

79كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1811.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-19ريف دمشق90010256749حسنية عالء الدينإيناس باسل خليفة241113202423

489كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020066أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-26ريف دمشق03060017429انصافبشار فهد نجم241213202424

وزارة االدارة الال3173.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-20ريف دمشق03010076297شهيرههبه خلدون النعسان241313202425

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع1050عامل مخططات

ارزاق

271

وزارة االدارة الال3475.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-03-08ريف دمشق03010081921مريمراما ابراهيم النخاز241413202426

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع1050عامل مخططات

ارزاق

271

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2433.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-27ريف دمشق03020047144غرامايناس احمد رحال241513202427

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1934.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-10الرقة11090053335فاطمهصابرين اسماعيل العبو241613202428

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال140.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-25الالذقية06090008620مبدهمرح شريف علي241713202429
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وزارة الزراعة الال75.5420138إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1992-06-01ريف دمشق03130023592صبحيهمرهف عادل مرعي241813202430

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

وزارة االدارة الال191.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-04-01ريف دمشق03120028638فاطمهنوره عاطف ابو هاشم241913202431

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 74جابي

المحلية والبيئة

255كاتب أولوزارة المالية39جابي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-31القنيطرة14060016318حفيظه السعدنبال محمود ابراهيم242013202432

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-14القنيطرة14060036255ايمانديانا احمد العلي242113202433

275كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2207.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-10الالذقية06200042412سامياوئام عيسى ديب242213202434

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-07طرطوس10090010501نجاح زرقهنسرين هيثم عمران242313202435

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1893.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-02الالذقية06200064155سلوىشذى طالل الكنج242413202436

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-08-21حماه05180003203بدريه الخطيبلميس اكرم الخطيب242513202437

261كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2481.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الالذقية06090053597ميساءمي سعيد غانم242613202438

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-12ريف دمشق03180004633صبحيهأمل فواز البيطار242713202439

79كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع116كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-17ريف دمشق03210026119هاال رسالنفاديا عيد عليا242813202440

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2069.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09030099482ريمهنهى حسين الخلف242913202441

489كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-05الالذقية06220003342كوكب بناويارجوان محمد سليمان243013202442

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-01ريف دمشق03120014955عيشهنهله محمد رياض دحدوح243113202443

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1816.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-13ريف دمشق03150036622فاطمههدى عمر هالل243213202444

هيئة التخطيط 104كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الالذقية06090193875ميساءغزل سعيد غانم243313202445

والتعاون الدولي

105كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال2365.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-02الالذقية06200055047سلوىساره طالل الكنج243413202446

وزارة االدارة المحلية 127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-10-04الالذقية06100062283ثناءعال وفيق محسن243513202447

والبيئة

30مدقق نفقات

262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1692.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-09ريف دمشق03140051085هيفاء عريضهغفران محمد ناصر243613202448

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-23حماه05050050894هيفاء سيفوبشرى بسام الحصري243713202449

266كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال2480.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-06-27ريف دمشق03150036619هدىساره محمد ابراهيم243813202450

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال1812.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-26ريف دمشق03230014220روضهرنيم غازي العر243913202451

والبيئة

22جابي

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-25ريف دمشق03150003207بيان الشيخ عمرأماني محمد سمور244013202452

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1908.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-27ريف دمشق03150044429املزينب عبد الرحمن خزنه244113202453

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2317.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-16الالذقية06090041604اماثلهيفاء محمد علي244213202454

وزارة الزراعة الال68.0320110إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-06-23القنيطرة14010077115خضرهجيهان محمود سالمه244313202455

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-12الالذقية06100047220سميرهكروان عبد الرحيم عثمان244413202456

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1380.0020203أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-04ريف دمشق90010004601خديجةبسام حسين حسين244513202457

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03150008957ريماالء حسين عدس244613202458

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2976.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03140024722حليمه سليمانليلى محمد شاكر244713202459

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-05دمشق03230007198حال الشماطياسمين محمد الشماط244813202460

الدولي

17منشئ

276كاتبوزارة الدفاع106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-15طرطوس10010009636عزيزهعبير علي بو عجيب244913202461

228مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحة28مساعد صحيوزارة التربيةالال72.5420180مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-07-28ريف دمشق03230008524نوراقمر محمد شحاده قويدر245013202462

98كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02إدلب07010136256الهام نحاتشيرين محمد سالمي245113202463

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-06ريف دمشق03230003258خضره الغضبانروضه حسين الداهوك245213202464

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال206.0020072علميثانوية عامةثانوية1986-06-27دمشق01030063513جهينهمحمود محمد غسان الخطيب245313202465

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-17ريف دمشق03280029140رفاعية حيدرايمان محمد حيدر245413202466

وزارة االدارة الال1797.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-08ريف دمشق03040009746مريمباسمه محمد نبيل خليفه245513202467

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1026

والبيئة

43جابي

المعهد التقاني للطباعة معهد2000-01-01ريف دمشق03050008871زلفةصابرين محمد حمادة245613202468

والنشر

293مساعد فني طباعةوزارة الدفاعالال74.0920190الطباعة والنشر

وزارة االدارة الال314.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-09-04طرطوس05180022713صباحرشا محمد حمدان245713202469

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1050عامل مخططات

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع62محاسب

ارزاق

271

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1337.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-15حمص04220031196ميساءهبة توفيق الخرنوبي245813202470

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1401.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03110000036امنة امينرنيم احمد وليد الشيخ245913202471

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-17حماه05050043993هدىروان احمد حمود246013202472

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02ريف دمشق03150048707ذيبهريم قحيط المحيرز246113202473

365محاسبوزارة الصناعة272كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال64.2020120مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1990-08-18حماه05010222776املرؤى رياض الحمود246213202474

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-12-15ريف دمشق03110036670ميله  صقراناس يوسف صقر246313202475

261كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباء129مؤشروزارة الكهرباءالال1662.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-08-01ريف دمشق03020078309شهرزادنداء زياد نايفه246413202476

هيئة التخطيط والتعاون 85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-22ريف دمشق03150042254امل الجملمحمد هيثم ماهر حماده246513202477

الدولي

17منشئ

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08ريف دمشق03110036829غزاله الكريدينور فارس صقر246613202478

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10ريف دمشق03160029122كريمهكوثر حسين شريده246713202479

110كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-02الالذقية06120019815أمينهسها نزار محمد246813202480

93كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03120025114غزاله العوضعائشه محي الدين العبيد246913202482

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1627.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-15السويداء13050006760شكيبه مسعودهناء منصور دواره247013202483

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال60.5420000محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1980-02-16حمص04120012615فائدهرانيا محمد العثمان247113202485

120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-14الالذقية06100040875رقيهرانيا توفيق اسعد247213202486

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-05ريف دمشق06110079044سمر ابو غبرهيارا غالب رجب247313202487

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-14ريف دمشق03110038591اسمهزهور سليمان راشد247413202488

105كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-25القنيطرة14010064788رويدهنغم حسن جاسم247513202489

المعهد اعداد مدرسين معهد1973-06-16ريف دمشق03140001455سميحاورود بشير ريحان247613202490

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.4519950تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1589.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق01020213636منىهبه محمد ظاظا247713202491

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20دير الزور09010056890عائشةاروى محمد قاسم العبد247813202492

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-04ريف دمشق03160034320خديجهشهد وليد شريده247913202493

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1526.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-10ريف دمشق03190059835عابدهاريج عبد الحليم حمادي248013202494

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-26ريف دمشق03280030635فاطمه الرفاعيمكيه محمد الرفاعي248113202495

المعهد التقاني للهندسة معهد1998-01-01إدلب07230007685سناءدعاء كنان الكنو248213202496

الميكانيكية والكهربائية

85عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال69.0320190تحكم وأتمته

90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-25ريف دمشق03150003205بيانهبا محمد سمور248313202497

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-21ريف دمشق03040018489كرمهإسراء حافظ غزال248413202498

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-04ريف دمشق03110042001فوزيهأميره علي الخطيب248513202499

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1484.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03190074004أميرهعفراء أحمد العبد248613202500

وزارة التجارة الال343.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-05-26القنيطرة14030070231حياهمنار ابراهيم جازي248713202501

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق وزارة الدفاع252بائع

حسابات ارزاق

وزارة التجارة الداخلية 271

وحماية المستهلك

245محاسب

232مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة23مساعد صحيوزارة التربيةالال68.1920190تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-01ريف دمشق03180073065جميلهسوزان محمد حمود248813202502

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1291.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15القنيطرة14010096638رنا حاج ميرزاجيالن بيبرس ابراهيم248913202503

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-29ريف دمشق03320024137حياةهبه أحمد درويش249013202504

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1893.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-20ريف دمشق03110043002سعدهمرح فضيل كحل249113202505

63كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05150062646غادهيارا ياسر فندي249213202506

111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04ريف دمشق03010171152فطمهروان عمر عبد الخالق249313202507

111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1674.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-10ريف دمشق03010171180فطمهرؤى عمر عبد الخالق249413202508
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120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-12-16ريف دمشق03210003466حنانهبا محمد جمال ناصر الدين249513202509

93كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-24ريف دمشق03060017271غزاليبشار محمد العلي249613202510

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2001-01-01القنيطرة14020046633ابتسامنبيل علي نمر249713202511

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3561.0020180

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2130.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-10ريف دمشق03140043960سميرةتغريد جهاد الهمس249813202512

الهيئة المركزية الال67.5520200هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1998-03-29القنيطرة14040023146فاطمهايه اسعد حروق249913202513

للرقابة والتفتيش

وزارة الشؤون 65كاتب ضبطوزارة العدل11منشئ

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1672.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09050027234فاتنايالف امين الطريف250013202514

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال1800.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-08-06القنيطرة14010025478خالديهغاليه عيسى سمارة250113202515

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2334.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-12الالذقية06100061656نجاحدياال عبد الحسين محمد250213202516

وزارة االدارة الال3973.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-01-27ريف دمشق03050044981امنةاسالم سمير زوديه250313202517

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 73محاسب

المحلية والبيئة

44محاسب

وزارة االدارة الال165.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-07-13ريف دمشق03210020820وصفيهنسرين فهمي كوكش250413202518

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية71جابي

والبيئة

22جابي

76كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-10دير الزور09120137227سميرةارم حسين الياسين250513202519

الهيئة المركزية للرقابة 1431معلم حرفةوزارة التربية1404مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4920160هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1996-01-01ريف دمشق04130042800جورجينا مسلوترشا عيسى حداد250613202520

والتفتيش

11منشئ

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالنعم142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-15حمص04030025995حسنيهرهف عدنان الديوب250713202521

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-01ريف دمشق03300097311حميدهحنان عصام طعمه250813202522

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال1428.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-07-23ريف دمشق03110943516سلوىامل ريدان عالمه250913202523

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1666.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-10ريف دمشق03280051316فاطمهرهام حسين مؤمنة251013202524

107كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1474.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03250040164شهنازابرار محمد غزال251113202525

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال1891.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03050023025عبير الشيخعبد هللا حسيب دعيبس251213202526

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1024

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1311.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-26ريف دمشق03250120504شهنازوالء محمد غزال251313202527

124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1677.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-06-30ريف دمشق03280025956هديه حيدربسيمه علي حيدر251413202528

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1944.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-17الالذقية06100019059نظيمهفدوى علي سالمه251513202529

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2623.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق03210021374سالمهمعاني فايز الحناوي251613202530

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال260.0020060الكترونثانوية صناعةثانوية1986-08-01ريف دمشق03300011106زهريهفاطمه عبد الرزاق ديبه251713202531

أولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1030

اولى

1036عامل مهني درجة اولىوزارة الكهرباء1035

المعهد التقاني إلدارة معهد1985-01-02ريف دمشق90010023867فاطمةجميلة محمد محمد251813202532

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال74.8420070إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

227مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحة23مساعد صحيوزارة التربيةالال69.1020050مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1983-11-25الالذقية06010306498يسرهرهام معين حبيب251913202533

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-17ريف دمشق03110030191الطافلميس بديع ابو خير252013202534

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-13ريف دمشق03210021390بدريهسهير بالل الحناوي252113202535

وزارة االدارة الال115.0020047أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-10ريف دمشق03300053282صبحهانور فهد العكاشه252213202536

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1029شرطي

المحلية والبيئة

1041جندي اطفاء

253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال1787.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-17ريف دمشق03200032459هدى رجبضحى أحمد عز الدين252313202537

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020135أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-27القنيطرة14050027723جميلهخالد ذيب الفقير252413202538

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-29ريف دمشق03160033985منيرهعبير علي القديمي252513202539

وزارة الشؤون 224مساعد فنيوزارة الصحةالال62.1020140المعهد التقاني للحاسوبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1996-06-08القنيطرة14060011485حسنا محمودغفران مرعي العمر252613202540

االجتماعية والعمل

65كاتب ضبطوزارة العدل124منشئ رئيسي

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9720210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2002-01-01ريف دمشق03100023874سوسنبراء محمد حمود252713202541

259كاتب اولوزارة المالية22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1813.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-09حماه05190011096منىعال حسين سليمان252813202542

وزارة االدارة 129مؤشروزارة الكهرباءالال2132.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-12-28ريف دمشق03050069521داللبيان رياض قيسانيه252913202543

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية58جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-10-30حلب02250095037افتكار عمرفاطمة صالح الدين حج عثمان253013202544

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربية1363مدرس مساعدوزارة التربية1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9320180تربية موسيقية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2036.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15ريف دمشق03300010242أميرهمؤمنه سامر عوض253113202545

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01ريف دمشق90010125680صالحةرنا طالب طه253213202546

وزارة الزراعة الال78.2620210علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-05-23ريف دمشق03100022607جوريهابتسام أحمد جمعة253313202547

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 67مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

1410معلم حرفةوزارة التربيةالال68.6820050ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1984-01-01ريف دمشق03110037949شفيقه زغيبنضال جميل بدر الدين253413202548

105كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-02ريف دمشق03110030185الطافروله بديع ابو خير253513202549

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.8020210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-01-01القنيطرة14060028960ميسرمنار محمد الموسى253613202550

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

وزارة الزراعة 259كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة الماليةالال193.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-31الالذقية06100028717حسنهعال وفيق خليل253713202551

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

المعهد التقاني للعلوم معهد1988-08-01حمص04140022703تركيه أحمدنهى عفيف حرتوك253813202552

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال66.1020100مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

73كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-17ريف دمشق03140004229جوهرةمنى مصطفى عجاج253913202553

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال88.3920050مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-09-01ريف دمشق03310024040فايزه الخطيبشفاء وفيق خميس254013202554

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

277كاتبوزارة الماليةالال1606.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-19القنيطرة14010132522امنةسارة خالد موسى254113202555

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03ريف دمشق03050000269عائشه مروهياسمين أحمد درويش254213202556

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1951.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03040014155سعده وفاراما مصطفى خليفه غبور254313202557

وزارة االدارة الال1395.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-15ريف دمشق03090015087فاديهمروه محمود خطيب254413202558

المحلية والبيئة

126مؤشروزارة الكهرباء34جابي

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-04إدلب07040043217سكونهبة عبد هللا حاج موسى254513202559

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال75.4020200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-01-01ريف دمشق03050049165حمده عباسرهام محمد عباس254613202560

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2106.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-25ريف دمشق03040003679فاطمة وفاورده حسين وفا254713202561

120كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03360006699تماضرريم عبد الغفور القادري254813202562

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-20ريف دمشق03050012384رتيبهيسرى يوسف نصر254913202563

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1917.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-15إدلب07040054214فضيلةحنان محمد السيد حسين255013202564

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.9220200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-05-26ريف دمشق03280010037سميه فياضفداء عمران فياض255113202565

وزارة االدارة الال174.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-10-22ريف دمشق03040005222هدىمريم خليل الكيالني255213202566

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1026

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

88كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2717.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-03ريف دمشق03150030303حياة هاللدعاء هالل هالل255313202567

124مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال2487.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03280055222مكيهامل عبد هللا علوان255413202568

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال2371.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03280013641مدنهمها خالد بدير255513202569

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-01القنيطرة14010085095فضه احمدرضوه محمد احمد255613202570

489كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1974-07-18حلب02040127859رضا خربوطليظالل محمد نبيه البدوي255713202571

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.0020160أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-08-26ريف دمشق03180046166امينهاسماء محمد حنفيه255813202572
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73كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1447.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01ريف دمشق03140004253فاطمةسلوى محمد دركل255913202573

المعهد التقاني للعلوم معهد2001-01-02دمشق01040047181وجيهىرغده طالل رمضان256013202574

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال72.9220200مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 246مدخل بيانات

واإلصالح الزراعي

267منشئوزارة المالية77مراقب مالي

وزارة االدارة الال230.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-07-08ريف دمشق03210021379بدريهنور بالل الحناوي256113202575

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 71جابي

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية22جابي

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-27القنيطرة14010095795غازيهريمه خليل معاون256213202576

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-19دمشق01010082171آمنه نجيبنورا عبد الباري عنطوز256313202577

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1696.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03250108969فاطمه نخلهامل احمد ابراهيم256413202578

وزارة االدارة الال139.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-05-24ريف دمشق03320018588هناءسندس هشام الضبع256513202579

المحلية والبيئة

268كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

126مؤشروزارة الكهرباءالال1624.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03150008961ريم عدسوالء حسين عدس256613202580

93كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01ريف دمشق03300056370انعامسناء فواز المجبل256713202581

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2012.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-16ريف دمشق03190061105سحراسراء عدنان جراح256813202582

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2354.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-04الالذقية06110056873انتصارايه تيسير ديوب256913202583

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2394.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-01ريف دمشق03300033191زينب الدرهمريم علي ديب257013202584

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1380.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-27ريف دمشق03300059724امينه الرهوانآالء عصام الرهوان257113202585

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2082.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-02القنيطرة14010086279خديجة رحالمريم موسى عبد هللا257213202586

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال141.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-05-22ريف دمشق03050042803سارهصفا محمد الشيخ257313202587

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2067.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01الرقة02370075315ليلى نور الدينفاطمه ابراهيم علي257413202588

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2369.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01ريف دمشق03300034652ليلى النحاسهند سهيل شهاب الدين257513202589

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-11الالذقية06100052420سلوى حسنمجد جودت عباس257613202590

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-29حمص04140047248انعامثراء عادل بلول257713202591

الدولي

17منشئ

وزارة التجارة الداخلية 285مساعد فنيوزارة الدفاع97عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال68.6120037تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1984-01-01إدلب07030023621فاطمةسمير حميد قداد257813202592

وحماية المستهلك

248فني كهرباء

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01دمشق01040388356هدى سالميارا اياد سلوم257913202593

62كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04طرطوس10170038353فهيمه احمدسجا محمد خليل258013202594

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال240.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-25ريف دمشق03170015937منيرهفاتن محمد شاهين258113202595

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-07ريف دمشق03100012175نايفة عمرنوال نايف عمر258213202596

62كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-12دمشق14050065547ابتسام السليماناحالم سمير رفاعي258313202597

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01ريف دمشق03100026884لطيفه حسنفلاير محمد عبد المعطي258413202598

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1661.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03250090949امينهراما عبد الهادي شتو258513202599

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1969.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05ريف دمشق03150037318ناعسهاسيا احمد دوله258613202600

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال74.1320160المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1994-01-01دمشق01040288032نجودفاتن محمد زياد حمدان258713202601

75كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01طرطوس10090099769حنان صيوحرمزه قيس صيوح258813202602

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال242.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-27ريف دمشق03150047655فايزهمجدولين خالد عائشة258913202603

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-20ريف دمشق03180067113فاطمهصباح أحمد درويش259013202604

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال191.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-25ريف دمشق03150013365ناعسهورود احمد دوله259113202605

75كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1856.0020187أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-04إدلب07030108064عتابيامن خليل قصاب259213202606

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01ريف دمشق03150012658كنازتغريد زياد فرهود259313202607

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال64.0420170المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1996-07-03القنيطرة14050006248هدىعال احمد الشقيري259413202608

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1992-03-01ريف دمشق03180061845فاطمهعفاف خيران يونس259513202609

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-05حماه05070004513سعاد ديبورانيه محمد الحمدان259613202610

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-27حماه05100042526هناءدياال محمد صالح259713202611

وزارة االدارة الال2210.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-22ريف دمشق03120032824نائلة فاطمةربا رضوان شحاده259813202612

المحلية والبيئة

255كاتب أولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء74جابي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1341.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-19القنيطرة14040069561سعادآيات أحمد العلي259913202613

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-08القنيطرة14030072291عليا الجاسماميره أحمد الجاسم260013202614

85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-25ريف دمشق03150037305ناعسهكوثر احمد دوله260113202615

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01السويداء13010124697خزاريمدلين سليمان فلحوط260213202616

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال73.6220160مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-01-01ريف دمشق03190052917سلوىاحالم حسين عليوي260313202617

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

71كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1748.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-05السويداء13100000845نجاحلينا خليل الباسط260413202618

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1926.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-11-20ريف دمشق03060021045حمده العكاشههيام الفي الخلف260513202619

وزارة االدارة الال2151.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-11ريف دمشق03150036156امون تينهشذا محمد خانم260613202620

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1307.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-26القنيطرة14010130499عائشة أحمدبشرى محمد أحمد260713202621

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020189أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01القنيطرة14050040389سناء االحمدعمار جمال فقير260813202622

26مساعد صحيوزارة التربية27مساعد صحيوزارة التربية23مساعد صحيوزارة التربيةالال86.2920160معالجة فيزيائيةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-03-25ريف دمشق03180013247فداءامينة امين حاج حسين260913202623

86كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-01حماه05160029189حميدهحلوه احمد رمضان261013202624

وزارة التجارة الال279.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-01-25طرطوس10260027559فوزهماجده علي ديوب261113202625

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16ريف دمشق03130025539سكيبه  حربمجدلين حاتم صالح261213202626

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال120.0020010علميثانوية عامةثانوية1983-02-25حماه05060000404محاسن سلومريما محمد الشيخ خضور261313202627

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية76جابي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-04ريف دمشق03150019185أمنهبدور محمد الدكاك261413202628

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-15ريف دمشق03130025684سكيبه حربكوثر حاتم صالح261513202629

87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال2335.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-30ريف دمشق03140034250قادريهاسراء احمد درباس261613202630

وزارة االدارة الال293.0020100ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-05-16القنيطرة14060003901سلمىحنين عبد الرؤوف خلف261713202631

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2294.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01إدلب07010079617عهدسالف عبد الوهاب مناع261813202632

108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10ريف دمشق03250008280نداختام صالح معتوق261913202633

86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-09طرطوس10260028465خديجه سلمانهبه محمد نده262013202634

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال64.6520140مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-01-01إدلب07030036528مريمدعاء نديم عكو262113202635

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-29دير الزور09080087668فخريهروعه عبود نمله262213202636

125مؤشروزارة الكهرباءالال1991.0020200علميثانوية عامةثانوية1996-07-20ريف دمشق03180061871فاطمهفدوى خيران يونس262313202637

62كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-23ريف دمشق03300050585عائشهرويده محمد السعيفان262413202638

وزارة االدارة الال134.00200610أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-08الالذقية06200022433عواطفحمزه نهيد درويش262513202639

المحلية والبيئة

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل1007شرطي

وزارة االدارة الال343.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-09-29ريف دمشق03020022843سميره خرمهجهان محمد غنيم نايفة262613202640

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 73محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 44محاسب

والبيئة

50محاسب

وزارة الزراعة الال68.8520120إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1991-08-10ريف دمشق03130025643سكيبهسعده حاتم صالح262713202641

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال63.8620100انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-04-09طرطوس10220030064ليلى شنبورمنيرفا علي أسعد262813202642

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2254.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07دير الزور09010085482فاطمه العلي العلكهمنال وليد الخاروف262913202643

108عامل مهنيوزارة الكهرباء107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2349.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-02-18ريف دمشق03280009201نسرينمكمل محمود رحمون263013202644
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وزارة االدارة الال134.0019983أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-27الالذقية06200088976عواطفبسيم نهيد درويش263113202645

المحلية والبيئة

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل1007شرطي

وزارة االدارة الال2076.0020160علميثانوية عامةثانوية1995-09-15ريف دمشق03230008043ميساء الداالتيراما عماد خلوف263213202646

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

272كاتب رئيسيوزارة المالية276كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال84.5420210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-01-01ريف دمشق03180062685فاطمهمريم احمد جراح263313202647

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1945.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-24ريف دمشق03040017685فاطمهحنين علي خلف263413202648

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-01ريف دمشق03060021031حمدهالهام الفي الخلف263513202649

وزارة االدارة الال3303.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-01-01حماه05020101292مريمعبير عماد الدالي263613202650

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

29محاسب واردات

275كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-10ريف دمشق03140005708عائشةميساء زيدان حمد263713202651

وزارة الزراعة الال64.3019970انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1976-01-01حماه05170027345جميلههيام احمد جوهره263813202652

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حمص05040017624منيرهسماهر فيصل الحلوه263913202653

109كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1977-09-05ريف دمشق03050001945رقيهروضه جمعه الشايب264013202654

هيئة التخطيط 73كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-07ريف دمشق03120033075امالفاطمه سليم الهواري264113202655

والتعاون الدولي

17منشئ

وزارة التجارة الال3659.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-03ريف دمشق03050040450زبيدهساره محمد روق264213202656

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

50محاسب

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال138.0020080علميثانوية عامةثانوية1988-12-02ريف دمشق03050012184مريم عبد هللاسحر حسن الشايب264313202657

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 58جابي

والبيئة

30مدقق نفقات

489كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01حماه05160013606محاسنرهف طالب حسن264413202658

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال1443.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-15ريف دمشق03060051544مريممها رؤوف عمران264513202659

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1024

والبيئة

53جابي

60كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2388.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-04القنيطرة14050033757فضهاماني يوسف مطلق264613202660

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-03-01حماه05160004466فاطمة قاسملما غياض مصطفى264713202661

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3720040تربية موسيقية

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1348.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-26ريف دمشق03180001177نسرين باكيرخديجه صبحي باكير264813202662

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

489كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال2205.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-25ريف دمشق03010157487خلفهصبا محمد العريف264913202663

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-26ريف دمشق03160024156سلمىامينه حسين تركمان265013202664

وزارة الزراعة الال71.6420190تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-01-02ريف دمشق03140042742يسرىرغد وليد بكور265113202665

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1825.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-13حماه05010213409فاطمهمنوه حمد الشمالي265213202666

هيئة التخطيط والتعاون 92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حلب02210080656ثناءفاطمة عبد الرضى ديب265313202667

الدولي

17منشئ

107كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0019912أدبيثانوية عامةثانوية1973-02-04القنيطرة14050003969عربيهبشار احمد القاسم265413202668

68كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-12القنيطرة14050064301سكريه العلينور مثقال الجسيم265513202669

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2252.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-11الالذقية06160028339احسانامجد حميد عديره265613202670

وزارة االدارة الال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-11الالذقية06100050042بيانمريم مناف ديوب265713202671

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 59كاتب ضبطوزارة العدل1003شرطي

والبيئة

1006شرطي

96كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020112أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-13ريف دمشق90010190722اسيمةعامر عماد موسى265813202672

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-25ريف دمشق03120047405نهله شعبانورده بشير شعبان265913202673

وزارة االدارة الال149.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03320073789مريمضحى محمد جرشو266013202674

المحلية والبيئة

268كاتب اولوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباء37جابي

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-27ريف دمشق03280043896حبوس عمرمحمد شفيق عمر266113202675

المعهد التقاني إلدارة معهد1986-04-10ريف دمشق03310083133فاطمهحنان محمد سعيد الخطيب266213202676

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال61.9220090إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01ريف دمشق03140028993وداداقبال مصطفى صالح266313202677

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-01ريف دمشق03120036819مريم شحادهزينب ياسين عبد السالم266413202678

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3939.0020143كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-01-01ريف دمشق03150001362وفاءمحمد خير وليد كاتبه266513202679

اولى

وزارة النفط والثروة 1033

المعدنية

1039فني كهرباء

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة24مساعد صحيوزارة التربيةالال70.0820180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1991-11-10ريف دمشق03150004023ساميهآالء ماجد الشيخ عمر266613202680

هيئة التخطيط والتعاون 99كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-05السويداء13020021944مهارؤى نديم أبو فخر266713202681

الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-04ريف دمشق03280013352فاطمه الرفاعيعنايات محمد عمر266813202682

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-24ريف دمشق03300031996فدوى السيدابتسام يحيى نور الدين266913202683

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1510.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-09ريف دمشق03120035690ميساءاالء ياسر يحيى267013202684

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-15ريف دمشق03230007596ناديهاماني سامي حمود اسعد267113202685

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1988-01-20إدلب07170027851كاملةرشا فارس ناصيف267213202686

والتمويل

وزارة الشؤون الال60.4220090محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

123منشئ رئيسي

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2122.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03ريف دمشق03120024742هندسلوى ناظم القادري267313202687

61كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1764.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-06الالذقية10220042861فاطمه ابراهيمعليا محمد محمود267413202688

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01ريف دمشق03020029421داللعالء محمد رحال267513202689

62كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1966.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-15درعا12130040951خالديهفاطمه خالد العمار267613202690

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال238.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-30ريف دمشق03150024304فاطمهرزان نذير فرهود267713202691

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال3518.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-28القنيطرة14030085421فوزات العتومعال حسن العتوم267813202692

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-06حماه05150084851سناءريم حماد عيسى267913202693

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-11حمص04010069441رابعهدانه خلدون ضاهر268013202694

87كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03140024424ابتساماميره محمود الشيخ268113202695

279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2041.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03150012201تغريد فرهودإيمان عبد اإلله قاسم268213202696

وزارة الزراعة الال75.0020190إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1998-08-16القنيطرة14020046536مريمريم احمد رحال268313202697

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

97كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-22ريف دمشق03350014779حميدهايمان فاضل الحميدي268413202698

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1720.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-10دمشق01020170893ايمان ربابأحالم محمد الكلي268513202699

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.3520200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-03-01ريف دمشق03190058204املقمر خالد البرشه268613202700

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1408.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-26ريف دمشق90010255920فاطمهنور الهدى عمر النميري268713202701

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-12ريف دمشق03150025950رمزيهمجد مبروك عثمان268813202702

85كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020142أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-21ريف دمشق03015004181سحر طالبوليد فايز لحلح268913202703

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال2579.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01ريف دمشق03130025610نزيرهشفاء خالد صالح269013202704

وزارة الزراعة الال69.2120200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-01-01حماه05100037110هدى سالمهزينه نزار عاقل269113202705

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2827.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-05ريف دمشق03150012729ايمانسالم جهاد الجمعه269213202706

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2119.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-11-01حماه05150136092سناءرنيم حماد عيسى269313202707

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020061أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-29ريف دمشق03150042000صبحيهيامن احمد جمعان269413202708

260كاتب أولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1606.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-19الرقة11010099419روز الحمودطيف فيصل حميد الحسن269513202709

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-16ريف دمشق03280034498لوالرجاء احمد الساعور269613202710

89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04ريف دمشق03180062255حمدهنايفه سعيد خليل269713202711

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-20ريف دمشق03220005201فاطمهصفيه علي قاسم269813202712
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وزارة االدارة الال3355.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-05-12القنيطرة14060006750عبيرريم محمد الرحال269913202713

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1050عامل مخططات

126مؤشروزارة الكهرباءالال138.0020050علميثانوية عامةثانوية1988-09-16ريف دمشق03150012779مجدعال محمد الدبس270013202714

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1406.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-02حماه05190025957ثناءتاله فؤاد ناصيف270113202715

234مساعد فني أولوزارة الصحة223مساعد فني أولوزارة الصحةالال79.0020190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-06-10درعا12130040946عيشه البكريهناء عمار العمار270213202716

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1684.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-03ريف دمشق03220005083بدريهأكارم بهجة عساف270313202717

89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03180062192شريفهصفاء احمد ادريس270413202718

هيئة التخطيط الال1656.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-19القنيطرة14060013056عليهآيات هللا صالح الحسن270513202719

والتعاون الدولي

489كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

126مؤشروزارة الكهرباءالال194.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-02-26ريف دمشق03150028387فوزيهنوال عطا هللا االغبر270613202720

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2196.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-10ريف دمشق03150023171نايفهفرح محمود حبيش270713202721

23مساعد صحيوزارة التربية24مساعد صحيوزارة التربيةالال69.6520180طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1989-10-01ريف دمشق03230007592ناديهأمل سامي حمود اسعد270813202722

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2617.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-09ريف دمشق03220005210انعاميزده أحمد قاسم270913202723

وزارة االدارة الال3612.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-15القنيطرة14060017517مناردعاء عبد الرحمن عوض271013202724

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1050عامل مخططات

255كاتب أولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباءالال242.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-05-18ريف دمشق03120033379ودادحنان رياض عكو271113202725

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-15ريف دمشق05070012420زهرةباسمه محمد العبود271213202726

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1280.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-20ريف دمشق14030020080بشرىراما غازي سليمان271313202727

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال1582.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-10-01ريف دمشق03050015393سمر بسمةنبال وليد بسمة271413202728

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1024

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-01-31القنيطرة14050000683سعدهسناء احمد الخضيري271513202729

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6020190تربية موسيقية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-01ريف دمشق03300029806أملروعه ركان نور الدين271613202730

وزارة االدارة الال2794.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-07-08القنيطرة14060054288منىهاديه وليد العيد271713202731

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

288مساعد محاسبوزارة الدفاع1050عامل مخططات

81كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2298.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-01ريف دمشق03200010056سعاد قطريهغيداء قاسم طالب271813202732

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-04حمص04120055144فاطمهمحمد خالد ماميش271913202733

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-29دير الزور05110029977جميله الرحمونمخلصه عبد القادر أبودي272013202734

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-20حماه05050155992سعادفاطمه غازي الضاهر272113202735

81كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-04ريف دمشق03080039909عزيزهليلى جمال طعمه272213202736

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-18ريف دمشق03140017789عطاف حسينفاطمه يوسف الرواس272313202737

المعهد التقاني للعلوم معهد1997-01-22ريف دمشق03060034218نداسناء قاسم عبدهللا272413202738

المالية والمصرفية

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال68.0020190محاسبة

62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال1833.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس03250097551زينببشرى محمد نور نتوف272513202739

وزارة االدارة الال2461.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01دير الزور09050104082سندسوصال بشار عساف272613202740

المحلية والبيئة

257كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباء37جابي

وزارة االدارة الال224.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-01ريف دمشق03040012400عيشههناء عبد الكريم جمعه272713202741

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباء19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2005.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-11حمص04020024410ثناءريم ابرهيم عساف272813202742

وزارة االدارة 280كاتبوزارة الماليةالال1575.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-02-11ريف دمشق03200011934فاديا مظلومهديل علي مظوم272913202743

المحلية والبيئة

22جابي

73كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-09الالذقية06100073980ليلىمرفت صالح شليحه273013202744

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1987-01-10ريف دمشق03110041142منيرهلمى شبلي كريدي273113202745

والتمويل

وزارة الشؤون الال66.4220090محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 58منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

122منشئ رئيسي

وزارة االدارة الال172.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-06-23القنيطرة14060008457انعام الصبحاتعال ابراهيم قويدر273213202746

المحلية والبيئة

22قاطع فاتورةوزارة التربية130مؤشروزارة الكهرباء37جابي

71كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال2237.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-23ريف دمشق03140000659نبيلةنرمين خالد خلف273313202747

92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء93عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1437معلم حرفةوزارة التربيةالال71.8120160تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1994-01-01ريف دمشق03110046439ناديا دراجأنور سليمان دراج273413202748

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.4120160محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-01-05القنيطرة14030020032بشرىوالء غازي السليمان273513202749

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

99كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-25دير الزور09040063785نجمهحنان جابر العبيد273613202750

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-13ريف دمشق03300013948غفران الدعيبسفرح نزيه ابو المنى273713202751

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية135مؤشروزارة الكهرباءالال2355.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-31ريف دمشق03220012333اسماثريا ركان الفالح273813202752

والبيئة

70جابي

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-28إدلب07040061468هاجرايمان شحود حريري273913202753

وزارة الزراعة الال80.3620200علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1999-03-05ريف دمشق03190060968ودادمريم حسن فرهوده274013202754

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-25ريف دمشق03150048115ديبهراميا علي عشيش274113202755

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1635.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-29ريف دمشق03160008069مريمآمنه وجيه سعد هللا274213202756

وزارة الزراعة الال70.7020060إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-07-11القنيطرة14030039868امينةوفاء محمد الفارس274313202757

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

74مراقب زراعي

هيئة التخطيط 73كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-17ريف دمشق03120018685فائزة راجحسماح عبد المعطي راجح274413202758

والتعاون الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20ريف دمشق03280057472فريزهسحر عزت فاعور274513202759

116كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال2060.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-18ريف دمشق03210013672فلايرمحمد مشهور سامي سليمان274613202760

275كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلنعمال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-19القنيطرة14050078818يسر الشرارةروان ناجي كايد274713202761

67كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-08حماه05180026058وئاملين حسان ديوب274813202762

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-26ريف دمشق03280032330ناديانورا حسين عمر274913202763

وزارة االدارة 280كاتبوزارة الماليةالال2567.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-25ريف دمشق03230017379باسله مرعيمحمد يزن ايمن مرعي275013202764

المحلية والبيئة

22جابي

67كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10160114691رويداحال محمد محمد275113202765

252كاتب أولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة الماليةالال1496.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-02-05القنيطرة14040104982رويده الجاسماسراء عدنان صالح275213202766

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-07ريف دمشق03040000713جميلةهناء عبد هللا المعضماني275313202767

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-03القنيطرة14030045624امينه صبرهايمان محمد صبره275413202768

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-01-01ريف دمشق03300053754امنهيحيى عزت األشقر275513202769

سابقا

1341مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9420070انكليزي

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-17ريف دمشق03200023745ريماروان عدنان عمر275613202770

والبيئة

21شرطي

معهد التربية الفنية معهد2001-01-01القنيطرة14050073776غدير عبد الرزاقزينب زياد المبروك275713202771

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5720200رسم

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1919.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01دير الزور09005070701مهدية الكمشصفا غسان الجنيد275813202772

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2009.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03080087112بسمههنادي مرشد سرور275913202773

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال2030.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03200023726ريمارغد غدنان عمر276013202774

المحلية والبيئة

22جابي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-05ريف دمشق03150015516منيره شحادهفاطمه ابراهيم شحاده276113202775

266كاتب اولوزارة المالية135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة الماليةالال137.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-05-15ريف دمشق03230011376زينبهند محمد العوفي276213202776

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01إدلب07010079357سهيلة مناعآية عبد القادر مناع276313202777

22قاطع فاتورةوزارة التربية263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال117.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-15ريف دمشق03080087006رندهدانه محمد فتحي نصر276413202778

1443معلم حرفةوزارة التربيةالال71.3720110تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1989-04-07ريف دمشق03300007103أموناالء محمد زريق276513202779

وزارة االدارة الال2099.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-01-15ريف دمشق03040026928امنهسعاد عمر شعبان276613202780

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1026

والبيئة

43جابي
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03ريف دمشق03300093584ابتسام البياضيمرح مروان الحمد276713202781

255كاتب أولوزارة الماليةالال2434.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-30ريف دمشق03110038620ايناسنرجس نجيب راشد276813202782

المعهد التقاني إلدارة معهد1988-11-10القنيطرة14010090283زبيده شبليآمال خالد الجاسم276913202783

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال69.0020180عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03300029451ندى الحاج عليهبه محمد نذير الحاج علي277013202784

1399مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.5620210هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1998-01-09ريف دمشق03300031031عائدهروى احمد حبيب277113202785

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال73.2520100تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1990-07-20حمص04120055136فاطمه بكمشليإيمان خالد ماميش277213202786

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1888.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140020752انتصار الشيختيماء حسن هاشم277313202787

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال2616.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-15القنيطرة14030069168فطيمريم عبد الرحيم موسى277413202788

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

معهد التربية الفنية معهد2001-06-17حماه05110022950مها بدوربتول علي خضر277513202789

التشكيلية والتطبيقية

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.7120210رسم

275كاتبوزارة الدفاع81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01ريف دمشق03100005264يسرا حسنجهينه محسن حسن277613202790

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال1742.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-10ريف دمشق03280008100آمنهروان صالح صالح الدين277713202791

معهد التربية الفنية معهد2002-01-20ريف دمشق03110038616إيناس راشدنورما نجيب راشد277813202792

التشكيلية والتطبيقية

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0320210رسم

275كاتبوزارة الدفاع81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-25ريف دمشق03100003508وفاء قاسمنسرين اسعد بعيون277913202793

وزارة الزراعة 130مؤشروزارة الكهرباءالال126.0019880علميثانوية عامةثانوية1971-11-20القنيطرة14030068688مريمجميلة حسن علي278013202794

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1024

والبيئة

37جابي

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1936.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق14030051803حناناسراء فايز الجوهر278113202795

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.0120140تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1993-03-23ريف دمشق03150026775أسيا خضرهعال نايف غنوم278213202796

59كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-10القنيطرة14030012178هدىايهم محمد ابراهيم278313202797

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-25ريف دمشق03250073743امنهمريم احمد الشيخ278413202798

هيئة التخطيط 97كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2239.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-02-22القنيطرة14050058383فاطمه المصطفىنور الهدى يوسف حصيده278513202799

والتعاون الدولي

98كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1690.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-03القنيطرة14050033815حليمهسناء عبد الرزاق الفريج278613202800

وزارة التجارة الال3500.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-03-01ريف دمشق03110061370ماجدهميس حسين راشد278713202801

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-09-03دير الزور09010063413ليلىشذى عبد هللا الطه278813202802

سابقا

1360مدرس مساعدوزارة التربية1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال56.5720100تربية موسيقية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-22ريف دمشق03300029907فاتنهاسراء رضوان الحمصي278913202803

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-20ريف دمشق03150028958شيخه القادريروان عبد الحميد الخطيب279013202804

105كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-13ريف دمشق03110046325هناءاليسار جاد الكريم راشد279113202805

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال76.0320200مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-11-20ريف دمشق03050038943فاطمةهبه محمد الغول279213202806

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-09الحسكة09130033419صباحمنيره محمود العبيد االبراهيم279313202807

وزارة التجارة الال265.0019930ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1974-07-16ريف دمشق90010137026حياة الرفاعيرائدة نذير الرفاعي279413202808

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

252بائع

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2001-01-02ريف دمشق03110074521نورانعام علي الشهاب279513202809

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال3213.0020200

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

هيئة التخطيط والتعاون 70كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال209.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02ريف دمشق03180000494ندوهنور الدين محمود دلو279613202810

الدولي

17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-18دمشق01030002527عبيرايناس احمد البتلوني279713202811

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9920190تربية فنية

المعهد التقاني إلدارة معهد1994-09-21ريف دمشق03020011540غرامرغداء يوسف محمد279813202812

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال79.8920200إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-05القنيطرة14040072781فاطمه السعيدغاده خالد السعيد279913202813

120كاتب ضبطوزارة العدلالال235.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22حمص04010124203صباح الدوشآالء عبد الرحمن الدوش280013202815

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1688.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03040006840أسماء دياببتول رجا دياب280113202816

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1698.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-12-17ريف دمشق03110023746نجوى مصريحياة عبد هللا عباره280213202817

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-20طرطوس10090005526حميدهسلوى سعيد بالل280313202818

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01ريف دمشق03130015920منتهىالهام محمد عثمان280413202819

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2430.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-01ريف دمشق03110001692حليمهوفاء محمد عودة280513202820

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-28ريف دمشق14060007864شيخهكفاح منصور علي280613202821

105كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1574.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-02طرطوس10250020601بثينهبتول ماهر علي280713202822

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-10ريف دمشق03140012309عيشه عبد القادرريمه أحمد طهماز280813202823

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0019900أدبيثانوية عامةثانوية1971-03-08ريف دمشق03300038901فاطمهعمار محمد النداف280913202824

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1769.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-25ريف دمشق90010326354روضةوفاء ابراهيم حسن281013202825

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2413.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-29ريف دمشق03210034146رابعه عبد الغنيميسون بديع جحا281113202826

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1306.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-02حماه05180030711عيدهرهام محمود خضور281213202827

وزارة االدارة الال215.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-04-04ريف دمشق03100005340شمهايات اديب سوسق281313202828

المحلية والبيئة

263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة المالية34جابي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-26دير الزور09050024531غنمهدعاء جمال الحسين281413202829

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2410.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-08ريف دمشق03130021751حليمه ذابلهإسراء محمد ذابله281513202830

62كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-12السويداء13010152644وجيههرفاء وليد بوفاعور281613202831

هيئة التخطيط الال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-10ريف دمشق03060020907هيلهشذا سليمان حسيان281713202832

والتعاون الدولي

67كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال142.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حمص05100048662غصونعال كرمو شلي281813202833

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-31ريف دمشق90010200460فاطمةخولة محمود صقر281913202834

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-03ريف دمشق03040008026حياةغاليه احمد حمدان282013202835

وزارة االدارة 263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال141.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-02-14ريف دمشق03100005473شمه سوسقزاهره أديب سوسق282113202836

المحلية والبيئة

252كاتب أولوزارة المالية34جابي

73كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02دير الزور09010054722ابتسامساميه جالل الكويدر282213202837

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-01ريف دمشق03280007587ودادآمنه خالد روميه فشو282313202838

76كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1754.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-05ريف دمشق03050029038سارهفاطمة عيسى يوسف282413202839

وزارة االدارة الال1525.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-27الالذقية06190017749مجيرهسونيا منجد الشاطر282513202840

المحلية والبيئة

60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل36شرطي

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020078أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-09إدلب07010039764حنان الشيخحسام اسماعيل عيسى282613202841

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال74.2320160مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-04-11ريف دمشق03080107155فاطمهقمر فريد عثمان282713202842

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-05حمص04180064138نعيمهلميس عبد الرحمن يوسف282813202843

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال163.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-10-01ريف دمشق03020026995عمشهغزاله تركي العلي282913202844

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1024

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

63كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-29الالذقية06110060919سعدهسالم حسن علي283013202845

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-10الالذقية10110029055نوال محمدأروى إبراهيم إبراهيم283113202846

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1514.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03110009558صفاء الشيخ يحيىشحاده محمود دمعه283213202847

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-10ريف دمشق03280006818فاطمهسوزان أحمد عرابي283313202848

276كاتب رئيسيوزارة المالية275كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال77.0720090مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1988-10-01ريف دمشق03040007354كلثومامل غزال غزال283413202849
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99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-21الالذقية06110063192محاسنايفان محمد حبيب283513202850

وزارة االدارة الال2554.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-20ريف دمشق03250108138املرغد محمود أبو زيد283613202851

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-03-08ريف دمشق03150000904امنةهالة علي كاتبه283713202852

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-07ريف دمشق03080107174فاطمهدعاء موفق عثمان283813202853

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-23ريف دمشق03300015012صبحهباسل احمد الخليل283913202854

262كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءالال145.0019940علميثانوية عامةثانوية1976-07-02ريف دمشق03140008988حليمة أبو بكرنوال محمد أبو بكر284013202855

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-20الالذقية06100012659فلايرروان مفيد ديب284113202856

62كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع67كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-20حماه05160022676غادة عثمانبراءه إبراهيم قاسم284213202857

255كاتب أولوزارة الماليةالال2332.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-16ريف دمشق03120028110اعتدال عثمانرهف علي عثمان284313202858

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1540.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-26ريف دمشق03040000905سميرهمريم علي خطاب284413202859

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1432.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-01حمص04070039650آمنه خضرهإسراء أحمد شموط284513202860

113كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1304.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10ريف دمشق03020010640رجاءمريم يحيى الكيالني284613202861

وزارة الزراعة 266كاتب اولوزارة المالية277كاتبوزارة الماليةالال1989.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-04طرطوس10090122820عبير حمودسدره هيثم المهندس284713202862

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

1409معلم حرفةوزارة التربية1411معلم حرفةوزارة التربيةالال67.8120160ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1994-05-11ريف دمشق03280065451هدىخالد فواز الساعور284813202863

معهد التربية الفنية معهد2000-01-12القنيطرة14050005969ليلى المحسنأنسام جنكلي األحمد284913202864

التشكيلية والتطبيقية

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7120200رسم

98كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1969-05-20ريف دمشق03330031653سميرههناء محمد غازي دباس285013202865

126مؤشروزارة الكهرباءالال2609.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-11-06ريف دمشق03140050538مريممحمد مصطفى الصمادي285113202866

وزارة الزراعة 136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال205.0020120علميثانوية عامةثانوية1991-11-12ريف دمشق03080107150فاطمه درويشنور الصباح موفق عثمان285213202867

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال2326.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-03دير الزور09050024545ندة العليديانا مروان الحسين285313202868

وزارة االدارة الال2526.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-06-28ريف دمشق03210013366خولهزهور احمد حسين285413202869

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

وزارة الزراعة 136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1817.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03080107483رامياشفاء محمد عامر قشوم285513202870

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

76كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-16الالذقية14060022957فريدهفرح مزيد االبراهيم285613202871

252كاتب أولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربية255كاتب أولوزارة الماليةنعمال202.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03130009682حسنفاتن علي حمود285713202872

1033عامل مهني درجة اولىوزارة الكهرباء1031عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال287.0019973كهرباءثانوية صناعةثانوية1980-03-01ريف دمشق03050036669شمه الرفاعيوسيم إبراهيم الرفاعي285813202873

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال62.5420000تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1979-09-21دمشق14010032565عليانور احمد الحسين285913202874

األولية

369

وزارة االدارة الال216.0019990ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-20القنيطرة14060022953فريدهوالء مزيد االبراهيم286013202875

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاع29محاسب واردات

ارزاق

271

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1974.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-18طرطوس10160142882آمال سكاباآالء رامز اسماعيل286113202876

255كاتب أولوزارة الماليةالال2390.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03120028179اعتدال عثمانوعد علي عثمان286213202877

59كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01دمشق01020280743كفانورة معتز الجزماتي286313202878

279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1455.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-06ريف دمشق03140045839سعادحال باسم الجعيداني286413202879

وزارة االدارة 133مؤشروزارة الكهرباءنعمال116.0020023علميثانوية عامةثانوية1984-07-05ريف دمشق03130026396صبحيه دحبورخالد شهاب الفراوي286513202880

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 74جابي

والبيئة

39جابي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-15ريف دمشق03230009617حياةعبير محمد شبلي286613202881

وزارة االدارة الال203.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-21دير الزور09010045203فريزهشروق محمد ضاهد درويش286713202882

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1962.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03110032771اخالص ابو زكيكاتيا يحيى شرف الدين286813202883

وزارة االدارة 115كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-17ريف دمشق03150032675كافيهفاطمه محمد تركمان286913202885

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1015شرطي

والبيئة

64شرطي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-29ريف دمشق03230012378الهاممنال عبد الكريم العر287013202886

260كاتب أولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال188.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01الرقة11010099374روز الحمودآالء فيصل حميد الحسن287113202887

86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-10-17ريف دمشق03140021619ازدهار عجاجفاطمه محمد عجاج287213202888

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01الالذقية06100070348فيلورديما علي مرهج287313202889

60كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال2301.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-05القنيطرة14040036232فلايربشرى فايز احمد287413202890

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال81.3720210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-02-03ريف دمشق03060037473فاطمهناهد احمد خالد287513202891

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140005749عائشة قاسموالء زيدان حمد287613202892

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1575.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-30دمشق01010416332رتيبهدعاء بشير الداودي287713202893

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال111.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-11-01ريف دمشق03250061729زهريةاسماء محمد خليل287813202894

هيئة التخطيط والتعاون 59كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدلالال1330.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-25ريف دمشق03100019299فتحيه بعيونيارا محمود غزال287913202895

الدولي

17منشئ

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-01ريف دمشق03210029209ميساءراميا نذير حمود288013202896

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال78.9320200المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1998-01-30ريف دمشق03320040860فاطمهزينب حسن البشر288113202897

96كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2030.0020181أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-11الالذقية06230005719تراز الورعهفارس مفيد عباس288213202898

وزارة التجارة الال314.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-06-07ريف دمشق03250046554امنهابتسام احمد خليل288313202899

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1574.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-20ريف دمشق03150026420تماضرسلمى محمد العبد هللا288413202900

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال182.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-05-08حماه05110110775زهور الشاليشهدى محمد السلمو288513202901

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

289كاتبوزارة الدفاع62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-03دمشق90010217121ابتسامهبة زهر الدين ساري288613202902

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-24حمص04130053133اميرا خليلغاليه منيف علي288713202903

وزارة االدارة الال300.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-02-20ريف دمشق03010161370تركيهرهف احمد الدخلله288813202904

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 51محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

50محاسب

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1876.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-20ريف دمشق90010256068ميساءروان محمد حسين288913202905

70كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1908.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-03الرقة11060001801ازدهاررشا باسل علوش289013202906

275كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-09-15الحسكة08010125796شعلهنجوى كمال عبد هللا289113202907

68كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1358.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-10القنيطرة14010019479سهام موسىغفران ايمن ابراهيم289213202908

المعهد التقاني للهندسة معهد1989-10-25إدلب07030108455فاطمةهاني مسعود حسين289313202909

الميكانيكية والكهربائية

82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء83عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء90عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال71.2320100كهرباء

وزارة االدارة الال3771.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-11-01ريف دمشق03100006779هديه بيطارجمعه قاسم بيطار289413202910

المحلية والبيئة

47محاسب

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-28حماه05170019500سليمهوفاء توفيق احمد289513202911

92كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-25القنيطرة14040042067وضحهنسرين محمود الشمري289613202912

وزارة الزراعة الال66.8220210إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-04-23ريف دمشق03050056108هند الالفيهبه محمد الغنام289713202913

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-12ريف دمشق03120011362فريزهدانيه فاروق راجح289813202914

266كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال124.0019920علميثانوية عامةثانوية1975-01-17ريف دمشق03210031896مريموداد عبد الغني الطوطو289913202915

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-01ريف دمشق03300013101هدى الكرديسحر عبدو علو290013202916

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-17ريف دمشق03180003951نادياأمر حميد ضاوي290113202917

105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1859.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-01ريف دمشق03120033326اميرة عكوسمر محمد حردون290213202918

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1729.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-10ريف دمشق03010154360خالديهمريم محمد البكر290313202919

وزارة االدارة الال122.0020050علميثانوية عامةثانوية1986-08-22ريف دمشق03040004696حياةقمر حسين دهان290413202920

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1026
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد التقاني للعلوم معهد2000-06-01الالذقية06050032457عائدهروال محمود القصيري290513202921

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال74.1720200مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 76مراقب

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال62.2320060(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1982-06-10ريف دمشق03090007965مريمعائشة أحمد نصار290613202922

وزارة االدارة الال1979.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-27حمص04130055392سحرلوتس علي حسن290713202923

المحلية والبيئة

53جابي

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال69.5320200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-11-18دمشق02120349665خالديه مصطفىتسنيم احمد الحجي موسى290813202924

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

المعهد التقاني إلدارة معهد1991-01-05حماه05010213558منيره حسن عمارمها محمد المحمد290913202925

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال74.5420120عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

266كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2046.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-01ريف دمشق03110032899ثرياروان عاطف شرف الدين291013202926

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال121.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-10حماه05130013271رشيدهبشرى عدنان طه291113202927

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-15ريف دمشق03210033446عهدهبه بكري بكري291213202928

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال71.2120050(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1985-01-01ريف دمشق03020044778مطيعهليما محمد عبدو الحمصي291313202929

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

271كاتب رئيسيوزارة المالية368

276كاتبوزارة الدفاع106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06100058419نهيده ادريسحنان محمود عبود291413202930

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-13القنيطرة14030080807شهربانرانيا احمد زكريا291513202931

وزارة االدارة 116كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-02ريف دمشق03210011462هناء تقيابتسام محمد مرعي291613202932

المحلية والبيئة

59كاتب ضبطوزارة العدل72شرطي

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-11ريف دمشق03180067791خديجهفايزه محمد درويش291713202933

81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال1675.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-07ريف دمشق03080110511فايزهدعاء محمد رياض درويش291813202934

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01حماه05140018627نشيدهفتحيه علي بقعاوي291913202935

79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-31ريف دمشق03210009132حنانهبه محمد نور الدين292013202936

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-08-16ريف دمشق03110049945نواللميس يوسف أبو رافع292113202937

سابقا

1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4320160تربية موسيقية

266كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1860.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-05ريف دمشق03110030648ندانآيه جهاد ضاهر292213202938

80كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-12ريف دمشق03100021474نسيبه حمودفاطمه محمد جمعه292313202939

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-10-01ريف دمشق03110038783غزاله صقرنورمان يحيى صقر292413202940

سابقا

1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8420160تربية موسيقية

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-01ريف دمشق03200031679ثناءليلى سمير طه292513202941

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-25ريف دمشق03140007109فاطمةنجات دعاس علي292613202942

125مؤشروزارة الكهرباء124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1754.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-06-20ريف دمشق03280026716فلايرهيام دياب منعم292713202943

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-19ريف دمشق03280057483فريزهسالي عزت فاعور292813202944

108كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1686.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01ريف دمشق03060009552رتيبه جلولفاديه محمد رمضان292913202945

276كاتبوزارة الدفاع106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2213.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-09حمص04080006063سميعه اسماعيلمرام مدين الحسين شمعه293013202946

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال1603.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-28القنيطرة14030103424خيريهنور الهدى عصام علي293113202947

489كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-27ريف دمشق03090011526ساره شعبانعفراء محمود حمزه293213202948

81مبرمجوزارة الكهرباءالال81.0720180هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1998-02-10دمشق01010049321صباحدانه احمد شبلي293313202949

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01ريف دمشق03180010417اميرهتولين خالد االديب293413202950

84كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01ريف دمشق03280035714صبحيه الحمادهرنده عبد الباري الدرويش293513202951

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال2222.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-05القنيطرة14010092186امنهأنسام محمد قطيش293613202952

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-12-15ريف دمشق03020013609ازدهار حمادهبيان موفق سريه293713202953

262كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1701.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-03ريف دمشق03250098747فاطمهتسنيم مصطفى حيدر293813202954

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-08ريف دمشق03260011252هديه بدرانتمارا محمد معتوق293913202955

كاتب مدقق وزارة الدفاع288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال3756.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-01-01ريف دمشق03110046179هناءيارا فاضل الراشد294013202956

حسابات ارزاق
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وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة الزراعة الال73.7920200أشجار مثمرةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-01-15الالذقية06200041449هدىديانا عبد الحميد علي294113202957

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 64مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-29ريف دمشق03080022423ليلىاميره محمدخير شلبي294213202958

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2253.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-21ريف دمشق03080049775رجاء األحمرراما اسماعيل مصمص294313202959

266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2334.0020145علميثانوية عامةثانوية1996-08-23حماه05180023910رجاءيوسف محمد حمدوش294413202960

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1617.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-01السويداء13010008175نوالهمسة عدنان اسليم294513202961

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال1418.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-12ريف دمشق90010250445حمدةكوثر يوسف محمود294613202962

وزارة االدارة 259كاتب اولوزارة الماليةالال2528.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-18القنيطرة14010062956اعتدال الشقيريهال محمد الحسين االحمد294713202963

المحلية والبيئة

37جابي

263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال1928.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-06-22ريف دمشق03030033577ساميهحنان مازن قاسم294813202964

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1446.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03080033915نزيهافيروز محمد علي هالل294913202965

279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال252.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-20ريف دمشق03280012827يمنرشا محمد الرفاعي295013202966

73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-15ريف دمشق03280062216فاطمةهند نبيل عقيل295113202967

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2083.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-10القنيطرة14010084129نجمه مرعيهدى عيسى الربيع295213202968

وزارة االدارة 70كاتب ضبطوزارة العدلالال1894.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-17الالذقية06100041655شهيرهأالء نضال صالح295313202969

المحلية والبيئة

274كاتبوزارة الدفاع27منشئ رئيسي

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01دير الزور09010053766جميلهمروه عبد القادر الحسن سيف295413202970

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-23السويداء12110058300فنديهفاتن محمود كعبور295513202971

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال301.0020042الكترونثانوية صناعةثانوية1986-05-06السويداء12110058311فنديهأيمن محمود كعبور295613202972

أولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1030

اولى

1035

129مؤشروزارة الكهرباء127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال1921.0020180علميثانوية عامةثانوية1998-06-05ريف دمشق03050039893سميحهآالء عباس قزاق295713202973

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1826.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-01-25ريف دمشق03110045749سميرة حديدنيرمين فاضل دراج295813202974

وزارة االدارة الال2157.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-24الالذقية06100041653شهيرةلما نضال صالح295913202975

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19أمين صندوق

المحلية والبيئة

21قاطع فاتورةوزارة التربية59جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-17طرطوس10120016202أنعامغنوه حسن ابراهيم296013202976

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-10القنيطرة14010084131نجمه مرعيهديل عيسى الربيع296113202977

266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1723.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-28ريف دمشق03110040167سناء راشدفلك نزيه السقعان296213202978

97كاتب ضبطوزارة العدلالال218.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-15القنيطرة14030075129حسنهرنا نايف االبراهيم296313202979

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1423.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-05ريف دمشق03150044948رغدهاسراء طارق سلمان296413202980

258كاتب اولوزارة المالية268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال193.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-01-01الالذقية06200042865رفيقةوالء فائز صقر296513202981

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03160003997حاكمهمجدي نواف غنام296613202982

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1974-01-01ريف دمشق90010058983فاطمة شاهينناديا محمود محمد296713202983

62كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-01ريف دمشق03300003301فايزهفاتنه شحاده حمد296813202984

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2418.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-20ريف دمشق03150044046كراماسماء خالد مسئلة296913202985

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1026

والبيئة

19أمين صندوق

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1750.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-01ريف دمشق03120027765جميله حصويههديل محمد حصويه297013202986

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1838.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-29ريف دمشق03150040881نوالآية احمد الحسين297113202987

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-13ريف دمشق03180073530هندإيمان حويشان موسى297213202988

وزارة الزراعة الال68.9720110تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1991-07-06القنيطرة14060004180فاطمهاسماء عارف العوض297313202989

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2583.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-17حماه05150114302نجاهبشرى تركي عمر297413202990

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1026

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-08دمشق01030176701فايزهأالء محمد زهير ادريس297513202991
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106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1521.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-24حمص04120057490صفاءحنين رضوان عوض297613202992

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03100008133غزاله عبد هللاباسمة حمعه بيطار297713202993

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال390.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01الحسكة08120038231فاطمةوعد خلف العساف297813202994

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-18السويداء13130011511نجاةأنس عادل ابوطافش297913202995

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2589.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03130032495نوالوفاء قاسم طليعة298013202996

المعهد اعداد مدرسين معهد1975-05-01طرطوس10220033823رشديةنور الهدى علي عباس298113202997

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربية1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3119950تربية فنية

66كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-08ريف دمشق03240009638انيسهوالء محمد عز الدين298213202998

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01الحسكة08040000146حمدهفضيلة رمضان عثوان298313202999

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01ريف دمشق03050011758مريمسوسن احمد الشايب298413203000

الدولي

17منشئ

104كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-16ريف دمشق04220018085فاطمهزهور محمد قصي298513203001

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1971-08-10ريف دمشق03130008407ميثا أبو حامدسليمه هايل أبو حامد298613203002

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-06-09ريف دمشق03100019097هديهماهر راتب مخصف298713203003

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.0020170تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-11-01ريف دمشق03180066770شريفهحنان محمد سنيور298813203004

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-02ريف دمشق03280034809حسنيهعامر رامز عمر298913203005

257كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2043.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-23ريف دمشق03150028965مرفتسهى عامر الخطيب299013203006

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال2296.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-14ريف دمشق03150009191ماجدة زرزورايناس اسماعيل كنعان299113203007

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال2026.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-28حماه05170030656نوالسالف عصام فاضل299213203008

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-19طرطوس10240005330فاطمهرمزه محمود ناجي299313203009

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.3920200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-03-17ريف دمشق03180066750فطومريم احمد سنيور299413203010

وزارة االدارة الال123.0019933أدبيثانوية عامةثانوية1974-05-01ريف دمشق03090028085شريفه اسماعيلمحمد حويشان خراطه299513203011

المحلية والبيئة

81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل48شرطي

108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1989-11-01الالذقية06190010508جهاده سليمانرهام نجدت حمدان299613203012

257كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2125.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-21ريف دمشق03150020556رهامعطاف ماهر طالب299713203013

252كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة الماليةالال215.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-26ريف دمشق03340033911ربيعة باللعائشة علي بالل299813203014

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-17ريف دمشق03190062558وسيمههيام ابراهيم طفيليه299913203015

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-27ريف دمشق03210027843ريمهميناس سليمان عبد الغني300013203016

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال79.7220160مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-01-02ريف دمشق03080094972سلوىاسراء محمد شريف االحمر300113203017

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02دير الزور09050058001ابتسام العبد هللاربا حميد الملحم300213203018

وزارة التجارة الال331.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-08-01ريف دمشق03050047671شعاعخلفه عسكر طالل السالم300313203019

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 252بائع

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

73محاسب

255كاتب أولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال230.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-01ريف دمشق03110040413نزيههنسرين فارس كحل300413203020

280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال1972.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-01-11القنيطرة14040047709فاطمهروان عبد المجيد هزيمه300513203021

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2402.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-29دمشق01010622227ساميهالزهراء غازي بركات300613203022

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1989.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-01دير الزور09010039076خوله المدلجىتغريد خالد عبد العزيز300713203024

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-12ريف دمشق14040027284آمنهرزان غسان العاص300813203025

117كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-24ريف دمشق03280071162سميرهعال محمد زيتون300913203026

وزارة االدارة الال1655.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03040013499عليههند خالد كعك301013203027

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1026

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1933.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-13الالذقية06090082866فاديامايا محمد الدرج301113203028

وزارة االدارة 127مؤشروزارة الكهرباءالال110.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-02-25ريف دمشق03010079390وفيقهشروق عمر التوت301213203029

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 30مدقق نفقات

والبيئة

32جابي

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28إدلب07110049823جهيدهآمنة خالد المخزوم301313203030

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1643.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-02-19دمشق90010246682املرهف عبد هللا علي301413203031

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط 116كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-29ريف دمشق03210001409فاطمه ياغيجيانا احمد يوسف301513203032

والتعاون الدولي

17منشئ

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1480.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-10-06ريف دمشق90010257384داللغفران جمعه صالح301613203033

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-27ريف دمشق03300037272غاليههديل منذر زرزر301713203034

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال2375.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-06ريف دمشق03140024494فاطمه أبو حوشمجد خالد الخطيب301813203035

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2689.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03010140744هبابتول احمد عبد الحي301913203036

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03110007499فاطمهرحمه منذر خساره302013203037

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال70.8220080مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-01-20ريف دمشق03210023662خانمسوسن مصطفى عليا302113203038

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

271كاتب رئيسيوزارة المالية368

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلنعمال175.0020037أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-25الحسكة08050017488زهرة االحمدرضوان جدوع عبد302213203039

62كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال2486.0020138أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10ريف دمشق03090004650امنة ليالصالح محمد ليال ليال302313203040

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-27حمص04010179836امونزنوب مخلص الزين302413203041

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-10-02ريف دمشق03190045838زريفهافراح محمد شلحه302513203042

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1743.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-02ريف دمشق03280017852صباح ابوزيدسناء حسين ابوزيد302613203043

289كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-27ريف دمشق90010235221زهرة نوفلنسرين محمد خير نوفل302713203044

92كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-27القنيطرة14060026833غادهعليا احمد الشبيطي302813203045

63كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1712.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-10-05حماه05100047825غاندهروان معين محفوض302913203046

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال82.2020000مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1980-06-23ريف دمشق03100024075نجاحسناء أحمد حامد303013203047

الجاهزة ونصف المصنعة

368

وزارة االدارة 263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال146.0019960علميثانوية عامةثانوية1977-03-01ريف دمشق03090010292عصريهمريم سليم الشيخ303113203048

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 34جابي

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط 78كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-11-15ريف دمشق03200008311آمنة بركاتصبحيه حسن الغندور303213203049

والتعاون الدولي

17منشئ

108كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01إدلب07240043729آسية قاسمدعاء محمد ياسر نبوزي303313203050

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-08ريف دمشق03010126808وفيقهريما محمد عبد الرؤوف303413203051

وزارة االدارة الال139.0020040علميثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03050038184نبيهاصباح احمد احمد303513203052

المحلية والبيئة

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية53جابي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-08ريف دمشق10170006418لميا ديوبنسرين بهجت سلمان303613203053

المعهد التقاني للعلوم معهد1991-03-10دمشق01010284380سلمامروة محمد عيد بقاعي303713203054

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة الماليةالال70.0920110محاسبة

واإلصالح الزراعي

267منشئوزارة المالية76مراقب

252كاتب أولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال1707.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-09ريف دمشق03200008246خولهتقوى محمد الغندور303813203055

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1640.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-25السويداء03130008696وفاء قرقمازلميس سليمان عباس303913203056

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120034783عيشهمروى احمد عبد الرحمن304013203057

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال2160.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-05ريف دمشق03130025406دالل قبالنخديجه صالح قبالن304113203058

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-29ريف دمشق03200007444عزيزهامل محمد البقاعي304213203059

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-12-08ريف دمشق03050010593هيام رجبحسن زهير قيسانيه304313203060

275كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال72.2520200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-12-12حماه05150114304نجاهرشا تركي عمر304413203061

274كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2132.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-30ريف دمشق90010212660عزيزة الشهابياالء خالد هواري304513203062

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال2043.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-20ريف دمشق03130034808دالل قبالنفاطمه صالح قبالن304613203063

وزارة االدارة 110كاتب ضبطوزارة العدلالال1367.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03050038700نبيها الخطيبمياده احمد احمد304713203064

المحلية والبيئة

54شرطي

108كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1904.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-16القنيطرة14040058173نجاح طعمهغفران محمد المحمد304813203065
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وزارة االدارة الال185.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-01القنيطرة03130024670فاطمهميساء سليمان نصر الدين304913203066

المحلية والبيئة

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة المالية39جابي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01ريف دمشق03230000136فاطمهخديجه عباس الزغبي305013203067

275كاتبوزارة الدفاع77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-07-10دمشق04010266723فاطمةجيداء محمد سامي محمد الويس305113203068

هيئة التخطيط الال2031.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-16ريف دمشق03120029979امينهمرام محمد سويدان305213203069

والتعاون الدولي

104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1882.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-16الالذقية06160040332ردينامرح فايز شحاده305313203070

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2393.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-01ريف دمشق03110001662رحمهتقى حسان عوده305413203071

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1768.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-01ريف دمشق03080003129زهور مرعيمها محمد شلهوم305513203072

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2249.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17ريف دمشق03200028179رانيهضحى محمد رحمه305613203073

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-04ريف دمشق03020042838نبيلهمحمد سليم االال305713203074

77كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلنعمال126.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-09ريف دمشق03010040691سميحةكوثر احمد فارس305813203075

105كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-21ريف دمشق90010257505هنادياسالم ناصر صالح305913203076

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-15ريف دمشق03200028166رانيهآالء محمد رحمه306013203077

1168مساعد فني أولوزارة الصحة689مساعد فني أولوزارة الصحة688مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.6920210صيدلةالمعهد التقاني الصحيمعهد2000-01-31ريف دمشق03150010206سوسنأمل نضال فرهود306113203078

المعهد التقاني للهندسة معهد1990-09-12ريف دمشق03010146624زهرهطارق خلف السيد306213203079

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد 82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال71.5020114كهرباء

والتجارة الخارجية

379مساعد فنيوزارة الصناعة98فني صيانة

هيئة التخطيط والتعاون 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-10ريف دمشق03230015033عروبهرواد محمد العر306313203080

الدولي

17منشئ

86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-02-20ريف دمشق03150049968مريماسماء محمد الدنف306413203081

المعهد التقاني للهندسة معهد1988-10-05السويداء13010041880سميرهمها فيصل ابوحال306513203082

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد الال65.0320100الكترون

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 96فني صيانة

والتجارة الخارجية

98فني صيانة

86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2008.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-12ريف دمشق03150002699ليلى جريدهمروة علي األغبر306613203083

وزارة التجارة الال370.0020050ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-06-22دمشق03120027475كوكب الهواريايمان علي غياض306713203084

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-12-08طرطوس10240010750غنوةاحمد صالح مصطفى306813203085

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال71.3920201مصارف

وحماية المستهلك

246مدخل بيانات

وزارة االدارة 280كاتبوزارة الماليةالال2616.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-17ريف دمشق03200028149رانيهمروه محمد رحمه306913203086

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء22جابي

وزارة االدارة الال2483.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-27ريف دمشق03090010121رائده ليالعلي محمد بركات307013203087

المحلية والبيئة

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل48شرطي

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال3006.0020182حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية2000-10-27طرطوس10100034205سعادمحمد رمضان عمار307113203088

ومراقبة مراجل

382أمين مستودعوزارة الصناعة375

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة الماليةالال2098.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-03-09ريف دمشق03140010903غادهمحمد ابراهيم رسالن307213203089

75كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-15الالذقية06100030906صباحمايا غسان معال307313203090

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1972-04-10ريف دمشق09010095797لطفيه مظفرفاطمه محمد مظفر307413203091

وزارة التجارة الداخلية 133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال144.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-18حماه05160052409ميلياحال مصطفى احمد علي307513203092

وحماية المستهلك

1016مدقق

88كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال1791.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه10020018978رويده عطيهبشرى ابراهيم شمالي307613203093

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-13السويداء13020034587باسمهرنا جهاد بريك307713203094

23مساعد صحيوزارة التربية24مساعد صحيوزارة التربيةالال83.2720200طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-02-08ريف دمشق03150045282املكرم عبد الرحمن خزنه307813203095

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-04-10حماه05010443987سعيدهفاطمه علي الطريف307913203096

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-20ريف دمشق90120004495مليحة عودةنور العين حسن حسن308013203097

وزارة االدارة المحلية 135مؤشروزارة الكهرباء253كاتب اولوزارة الماليةالال233.0020114علميثانوية عامةثانوية1992-09-10ريف دمشق03220004836فاطمه عبد هللامحمد فتحي كمال ناصيف308113203098

والبيئة

22جابي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1979-06-17ريف دمشق03080071609مهاميساء رياض غانم308213203099

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2633.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1989-10-27دمشق03210031089انعام عيطهتمام علي حيدر308313203100

وزارة االدارة الال72.6420190الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد2001-01-02ريف دمشق03140008425ثناءضحى محمد الداالتي308413203101

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 20مساعد مهندس

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 23مساعد مهندس

والبيئة

33مساعد مهندس

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1944.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-20ريف دمشق03110068520هالههديل دياب البر308513203102

262كاتب اولوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال2211.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-16ريف دمشق03240014235سهامليليان هيثم سالمة308613203103

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال133.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-11-17حمص04080006026كاملههيفاء ابراهيم القاسم308713203104

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-01حماه05030023555سبته الخليلوحيده خالد الجعبو308813203105

230مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.2420210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-08-29ريف دمشق03180072646فاطمهتسنيم عالء النصر308913203106

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1566.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-27ريف دمشق03230013629سوزان أبودخل هللانورا أحمد حيدر309013203107

75كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2159.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05الالذقية06090128145هيامسيرين هاشم سليمان309113203108

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال171.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-05-09دير الزور09090042133زريفهربيعه مجحم الرماح309213203109

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31القنيطرة14030023217شاديهوالء حسن العلي309313203110

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-19القنيطرة14050004637صلوحه بشيرغصون كامل األحمر309413203111

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-13ريف دمشق03120032042هيامهدى مهدي غياض309513203112

73كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-08ريف دمشق03110043338زهيه كحلاحسان قاسم حجلي309613203113

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-17حمص04040000926سميرههبا خليل بلول309713203114

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-24ريف دمشق03180021834رجاء معقاليشهناز محمد عينيه309813203115

99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-02السويداء13030023947راغده مهناعبير نايف مهنا309913203116

معهد التربية الفنية معهد1992-08-18ريف دمشق03280062029ايمانرزان عبدو كراكر310013203117

التشكيلية والتطبيقية

1376مدرس مساعدوزارة التربية1381مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6720120رسم

وزارة االدارة الال3055.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-10-02ريف دمشق03130026674شريفهناديا حسن صالح310113203118

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 63محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 62محاسب

والبيئة

38محاسب

275كاتبوزارة الدفاع78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-20ريف دمشق03210025532روضه حيدررشا احمد الصليبي310213203119

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-20دمشق01040191225منىمرام مازن الشماط310313203120

62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال2336.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-28حماه05150112618نديمه تابوضحى موسى عمر310413203121

وزارة التجارة الال122.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-05-10حماه05010472687ابتسامرنا فواز القشاش310513203122

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال67.0020080مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1989-01-02دير الزور09010118933صفيةبدور جمال العلوش310613203123

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-08-14دمشق03230018876سمر صالحتاال محمد باسم دياب310713203124

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-24الالذقية06090018539حياة اسمندرثراء جميل حسن310813203125

279كاتبوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربية126مؤشروزارة الكهرباءالال155.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-05-19ريف دمشق03160022357انتصارفاطمه محمد طياره310913203126

62كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1741.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-15دمشق03230016126فاطمه مرعيهويده قاسم مظلوم311013203127

272كاتب رئيسيوزارة المالية271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال60.7920070تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1986-05-30حماه05150108881مثالهخديجه محمد المحمد311113203128

275كاتب رئيسيوزارة المالية276كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال80.0920200مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-01-29ريف دمشق03190034011ريمراما محمد السحلي311213203129

وزارة االدارة الال3152.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-06-14ريف دمشق90010255803اميمة المصرينغم يوسف احمد311313203130

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 56محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

63كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-04حماه05180014984نسرين المحمدراما يحيى الدين ديوب311413203131

86كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1858.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-02حمص04010750629حياةراما محمد عمار311513203132

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1733.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-12الالذقية06090154174عواطفبراءه محمد سعيد311613203133

المعهد التقاني إلدارة معهد1986-01-01حمص04030018822سميعهازدهار احمد السالمة311713203134

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال64.3420080إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

117كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال168.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-02ريف دمشق03280016946مريمسلطان احمد حيدر311813203135

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال2125.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-01حلب02320121527عليهكوثر حسين الحسين311913203136

المحلية والبيئة

277كاتبوزارة المالية37جابي

75 من 46صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

75كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-05ريف دمشق03300095522ثرياايمان ثلجي الحمد312013203137

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال227.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-30حمص12170038929غادهوئام ياسر الفارس312113203138

118كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2217.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-05حماه05058015786عفاف سالمفاطمه بهجت سليمان312213203139

381مراقب فنيوزارة الصناعة380مراقب فنيوزارة الصناعةالال68.7820001أجهزة دقيقةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1980-01-01حلب02070017309سلوىوليد حماده طه312313203140

257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال2077.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-11ريف دمشق03180004539نسيبهسلوى عبد العظيم حمزه312413203141

وزارة االدارة المحلية 116كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2424.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-06ريف دمشق03210023536عبيده عليااحمد غسان عليا312513203142

والبيئة

72شرطي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالنعم2196.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01الالذقية06100028529روزا خيزرانروان علي خيزران312613203143

94كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-11القنيطرة14010085294فاطمهيارا اسماعيل مرشود312713203144

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق031400526.3حوريهزينب عبد هللا غزاله312813203145

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15طرطوس10220016610اميمةصفاء نائل مرهج312913203146

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحةالال68.1320170تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-08-01ريف دمشق03280057194هديةعال محمد الرفاعي313013203147

وزارة االدارة 106كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01ريف دمشق03110056975سهام عمرشيرين ناظم بالن313113203148

المحلية والبيئة

105كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

79كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-11حمص04180057570رقيةسمية محمد بدر خان313213203149

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1973-01-10الالذقية06110072139انيسهمنال احمد ابراهيم313313203150

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-04-09ريف دمشق03230009014املاناس ياغي دقدوق313413203151

262كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1920.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03250105787ليلهراما خالد نخله313513203152

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دمشق01010063336مؤمنه عز الديندنيا محمد الحاج سعيد313613203153

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1874.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-13ريف دمشق03140028843حليمهلبنى انور سعد هللا313713203154

136مؤشروزارة الكهرباء128مؤشروزارة الكهرباء127مؤشروزارة الكهرباءالال2459.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-16ريف دمشق03010159365عائدهمحمد معاذ احمد جمعه313813203155

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1506.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10ريف دمشق03150022915ماريانارشا مهند القادري313913203156

101كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-19درعا12060001683يسرى الجلموسام زهير النابلسي314013203157

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1701.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20ريف دمشق03130018405فلايرمريم سعيد العسراوي314113203158

وزارة االدارة 288مساعد محاسبوزارة الدفاعالال2876.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-02-06الالذقية06190001501لما احمدزينب رجب رجب314213203159

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01حماه05140018368انتصارفرح تاقي بردان314313203160

24مساعد صحيوزارة التربية25مساعد صحيوزارة التربيةالال69.6220190طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-07-16ريف دمشق03040002206ذيبهسميه عدنان وفا314413203161

22قاطع فاتورةوزارة التربيةالال172.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-09-19ريف دمشق03080079125سميرةالريسا محمدخير طحله314513203162

115كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1976-12-28ريف دمشق03120026353شيخه شعيبوفاء احمد زبداني314613203163

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1394.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-18ريف دمشق90010262799تماضرشام محمد علي غزاوي314713203164

98كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-14القنيطرة14010073045نعماتزينب ديب داوود314813203165

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-19ريف دمشق90010098186امنةسالم محمود فالح314913203166

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2193.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-05ريف دمشق03300118484جميله النجارعال ممدوح الخالد315013203167

113كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20ريف دمشق03020009772حياةسميه احمد الحديدي315113203168

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-22ريف دمشق03300040605عليةسحر محمد خير نور الدين315213203169

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-04-07ريف دمشق03280000645فاطمهخلود عادل غالول315313203170

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1901.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03120053900شهيرهشرين قاسم الرميله315413203171

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1822.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-07ريف دمشق03060017295سوزانسهر علي علي315513203172

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-03-13ريف دمشق14050016068عربيةنسرين أحمد القاسم315613203173

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1857.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-25طرطوس10010003315ريمهيا محمد المحمد315713203174

الدولي

17منشئ

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-03ريف دمشق03280001232سعاد كشكيهديما حسن صيبعه315813203175

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حلب02200086756نجاحايمان محمد عيد خلوف315913203176

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2536.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-18ريف دمشق03050006398عفافاسماء عبدو الكيالني316013203177

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2184.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-08حمص04080021559يسرىلين احمد الرستم316113203178

الدولي

17منشئ

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1880.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-02ريف دمشق14050041538نسرينرهف بشار الشرع316213203179

70كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال225.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03210005336مريم الغضبانمحمد كمال نعمان الغضبان316313203180

118كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-29ريف دمشق03040000932مريمفاطمة احمد خطاب316413203181

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1971.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-12ريف دمشق03360006578صباحشهد محمدخير قادري316513203182

وزارة االدارة الال2958.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-02-15ريف دمشق03110013176عفاف شقيررغد احمد شاكر316613203183

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

معهد التربية الفنية معهد2002-01-13ريف دمشق03240002065رنا مربيةسدرة سعيد التقي316713203184

التشكيلية والتطبيقية

1373مدرس مساعدوزارة التربية1379مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.6420210رسم

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الالذقية06090086609مفيدهنوره علي القريمه316813203185

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال199.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1976-06-01دمشق01040239066داللمنال عبد الرزاق الحمامي316913203186

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1985.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-20ريف دمشق03250098772فاطمهرنين محمود حيدر317013203187

266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء260كاتب أولوزارة الماليةالال2142.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03150002963مريم سمورحنين سميح االخرس317113203188

المعهد التقاني للعلوم معهد1993-02-22ريف دمشق90010215995كرديهصفاء محمد محسن317213203189

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال61.4520190محاسبة

واإلصالح الزراعي

264منشئوزارة المالية76مراقب

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2322.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-10ريف دمشق03200022483علياياسمين احمد شحاده317313203190

والبيئة

21شرطي

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-09ريف دمشق03120036642عفاف القصيرحنان محمد داوود317413203191

98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-01القنيطرة14060002515رسميه مزعلخديجه محمد البكر317513203192

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1932.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-21القنيطرة14040086426انتصارروان رياض السلوم317613203193

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-01طرطوس05150093735حمامه محمدسوسن يوسف مصطفى317713203194

89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-14ريف دمشق03190054825سعادرحاب وليد عبده317813203195

وزارة االدارة الال1658.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03040002244ذيبه وفاسهام عدنان وفا317913203196

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1026

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال75.7720140مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1994-01-16ريف دمشق03040022591مريمعفراء يوسف قطنه318013203197

الجاهزة ونصف المصنعة

368

259كاتب اولوزارة المالية260كاتب أولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال1160.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-08الالذقية06120020014ريمهاشم محمد عيسى318113203198

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-12ريف دمشق03300093429اميرهرنا مصطفى ضيا318213203199

والتعاون الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-30الالذقية06090163990ليلىأرينب عبد هللا قصيعه318313203200

وزارة الزراعة الال74.8720110إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-08-17ريف دمشق03130013547سو عاد زيتونسعده محمد ضاهر318413203201

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1534.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-10ريف دمشق03110065099سارهبتول حسن الداهوك318513203202

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-11حماه06020030700نوهيدهمرح علي ذكرى318613203203

المعهد التقاني إلدارة معهد1997-07-16ريف دمشق03050029025فايزهخديجة محمد يوسف318713203204

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال70.3620190عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1682.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-03القنيطرة14040087973نورارغدا اكرم مصطفى318813203205

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1600.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-10ريف دمشق03210026375مريمخديجه حسن حيدر318913203206

وزارة االدارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال2334.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-10-13ريف دمشق03120051302هيفاءنور ياسر راجح319013203207

المحلية والبيئة

133مؤشروزارة الكهرباء39جابي

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-28القنيطرة14050036578مهامروه جهاد مصطفى319113203208

23مساعد صحيوزارة التربيةالال84.4420200طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-06-16ريف دمشق03180026505وداددعاء محمد غزاله عينيه319213203209

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-01-01ريف دمشق03200034737هيبا درويشآالء علي درويش319313203210

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة الماليةالال70.7120200مصارف

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 77مراقب مالي

واإلصالح الزراعي

76مراقب

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1588.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-15ريف دمشق03340035844صبحةفاتن خالد الحربية319413203211
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1851.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-01ريف دمشق03130026885صباحبثينه محمد دحبور319513203212

113كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-21ريف دمشق90010093210ربىروال محمد سخنيني319613203213

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-06-20دير الزور09080179947وضحهامل عليوي السليمان319713203214

271كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال70.6220030(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1981-06-01ريف دمشق03170009664احسان حمودهخوله خالد زعبوب319813203215

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-09السويداء13090046726سحرسمر ايمن الشوفي319913203216

21قاطع فاتورةوزارة التربية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال215.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-01الالذقية12160145338مهانغم جودت الشاعر320013203217

المعهد اعداد مدرسين معهد1975-02-05ريف دمشق03130009223نهيلهفاديه برجس طليعة320113203218

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال51.4719960تربية فنية

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال63.0220100تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-04-22حلب02040283339جميله صاترمشميسون عبد القادر روميه320213203219

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

271كاتب رئيسيوزارة المالية368

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-07ريف دمشق03210030421عائدهفرح مصطفى نصر هللا320313203220

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-01ريف دمشق03250010790سناءراغده حسن بيرقدار320413203221

الهيئة المركزية للرقابة 265منشئوزارة المالية81مبرمجوزارة الكهرباءالال72.1220150هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1994-05-23ريف دمشق90010228246عذابسمر حسين اسماعيل320513203222

والتفتيش

11منشئ

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-06-09ريف دمشق03090034730سماهرنجود احمد راجح320613203223

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1772.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-08-10ريف دمشق03140023974غفرانبيان محمدحفص جغنون320713203224

المعهد التقاني للعلوم معهد1994-03-21الالذقية07240050603فدوةهال صالح محمود320813203225

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال64.6220150تأمين

واإلصالح الزراعي

77مراقب مالي

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1987-06-06ريف دمشق03080002535آمنه مصمصهناء صالح مصمص320913203226

والتمويل

وزارة االقتصاد الال70.0720100األسواق المالية

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 97مدقق مالي

االجتماعية والعمل

57منشئ رئيسي

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1265.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03280056270هديهميساء عبدهللا فياض321013203227

وزارة الزراعة الال71.0020130إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1994-01-03ريف دمشق03120025145حمده المفلحأزهار محمود العبيد321113203228

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2628.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-21ريف دمشق03210029404هاجرسمر محمد حيدر321213203229

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-09ريف دمشق03040029775غادةدعاء فهد الحموي321313203230

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-10ريف دمشق03160019527تباركنسيبه محمد ديب نوفل321413203231

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالنعم201.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-15ريف دمشق03210012663ام البنينريحان محمد سميح سالم321513203232

110كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0019903أدبيثانوية عامةثانوية1970-02-20ريف دمشق03060030655عزيزهعمر علي عبدهللا321613203233

وزارة الزراعة نعمال64.6620170أشجار مثمرةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1995-03-21الالذقية06100086593ترياقنورشان احمد اسماعيل321713203234

واإلصالح الزراعي

73مراقب زراعي

وزارة الزراعة الال68.2220130تربية نحلالمعهد التقاني الزراعيمعهد1994-01-03ريف دمشق03120025146حمده المفلحأنوار محمود العبيد321813203235

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 68مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-12ريف دمشق03210026273هاجرمفيده محمد حيدر321913203236

وزارة االدارة الال2071.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-11ريف دمشق03200021419ناديا ابو عيشهآالء محمد المويل322013203237

المحلية والبيئة

280كاتبوزارة المالية22جابي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1890.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-19ريف دمشق03160002988لطيفهميساء محمد اديب غدى322113203238

المعهد التقاني إلدارة معهد1994-06-09ريف دمشق90010225028زهرةوالء خالد محمد322213203239

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال67.8920170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

94مساعد إداري ثان

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-07الرقة11020012806المعه أبو بكررانيه عبد القادر الصالح الجاسم322313203240

268كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباءالال152.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-08-20دير الزور09120038878نادياميس صالح المال احمد الخالد322413203241

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2210.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03040024683حياهمنار اسامه عرابي322513203242

261كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال1946.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-21الرقة11020048609رانيه الصالح الجاسمعال محمد أمين الحسن المحمد الجاسم322613203243

وزارة الزراعة الال74.7520200انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-01-08درعا12170042610امينهاماني حسين منصور322713203244

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-11-06حمص04230027213فكرتنزهه مدين البارودي322813203245

وزارة االدارة الال340.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-06-19طرطوس10270019310فاطمه ادريسرهف أنيس محمود322913203246

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2011.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-06ريف دمشق03300068523مريمبتول أحمد هزاع323013203247

وزارة الزراعة الال64.4520170إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1996-08-10طرطوس10260014859ياسميننغم شوكات خدوج323113203248

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-13ريف دمشق03200004779وفاءرغد محمد عثمان323213203249

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-29ريف دمشق90010244459سحرحال هيثم حسن323313203250

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1988-05-30الالذقية06040003701سهام حمادنهى عادل حماد323413203251

والتمويل

وزارة الشؤون الال71.2520100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 122منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 123منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

وزارة الزراعة الال68.2420120إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1990-01-10ريف دمشق03130017360ضبحيهمنال قاسم ضاهر323513203252

واإلصالح الزراعي

70مراقب زراعي

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-01درعا12040020709عمشههبة فواز دماره323613203253

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-01طرطوس10260018120انتباههنادي محمد سليمان323713203254

الهيئة المركزية 265منشئوزارة الماليةالال67.2420180شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1996-01-01ريف دمشق03020014361حنان عمربراءه خليل العكاوي323813203255

للرقابة والتفتيش

1401مدرس مساعدوزارة التربية11منشئ

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1528.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03280057167هديهحنان محمد الرفاعي323913203256

107كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-10ريف دمشق03120008934شمهنسرين محمد جبل324013203257

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1889.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01ريف دمشق03320008204خالديهأروى خالد عبد هللا324113203258

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة271كاتب رئيسيوزارة المالية365محاسبوزارة الصناعةالال68.3720080محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1988-01-22القنيطرة14030011513مريمأنوار يوسف خليل324213203259

األولية

369

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1774.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-07-28ريف دمشق03110013182هياممروه ايمن قدوره324313203260

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1660.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03210036823نهوهحلى احمد حسام الدين زينيه324413203261

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1687.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-21حماه05010195649رغداء اليونسيارا أحمد السعد324513203262

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15ريف دمشق03230017343عائشةفاطمة محمد عثمان324613203263

128مؤشروزارة الكهرباء125مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباءنعمال159.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03050031302عائدهحليمه عثمان دعاس324713203264

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال138.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-08-08دمشق01020185655امينهمنى محمد شيخاني324813203265

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1024

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1693.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-15ريف دمشق03150051747سهام رقيهافرنجيه خالد الحور324913203266

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1937.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-05ريف دمشق03280009753نسيبهعبير أحمد الرفاعي325013203267

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-07حمص04200016621فاطمةهال محمود األحمد325113203268

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال150.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-04ريف دمشق03150045527أفراح الصليبيآالء محمود جباره325213203269

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2170.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03210023713اميرهاكرام مصطفى هنديه325313203270

وزارة االدارة المحلية 256كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباءالال152.0020086علميثانوية عامةثانوية1989-02-25ريف دمشق03030019734فاطمهمحمد دياب زيتون325413203271

والبيئة

30مدقق نفقات

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01القنيطرة14010030032امينة إبراهيمإيجان خليل األحمد325513203272

133مؤشروزارة الكهرباء137مؤشروزارة الكهرباءالال2497.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق03300085582امينهغفران باسم الكردي325613203273

وزارة االدارة الال232.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-07-11ريف دمشق03210031347تجىمالذ طالل ابراهيم325713203274

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 71جابي

المحلية والبيئة

22جابي

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01ريف دمشق03130027556شرفناهدة احمد دحبور325813203275

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حلب02200036727رجاء موسى الحالقنبال مصطفى حمدو العبد هللا325913203276

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1971.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1975-04-15ريف دمشق03220006321آمنهمحاسن عبد العزيز شبلي326013203277

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2067.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حلب02200036568رجاءنيرمين مصطفى حمدو العبد هللا326113203278

133مؤشروزارة الكهرباء137مؤشروزارة الكهرباءالال72.0020140علميثانوية عامةثانوية1991-04-10ريف دمشق03300057917حميدهفاطمه عصام طعمة326213203279
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2198.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-06ريف دمشق03250080235داناورده عبدو حبيب326313203280

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1622.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-15ريف دمشق03250030604ابتسامصفاء نهاد شبرق326413203281

110كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-15دير الزور09030023599نهلهاسماء عواد العبود326513203282

وزارة االدارة 274كاتبوزارة الدفاعالال114.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-26حماه05160012034خضرههبه بهجات الملحم326613203283

المحلية والبيئة

21شرطي

133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال195.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-04ريف دمشق03110000661محاسنبراءه عز الدين مراد326713203284

المعهد التقاني للعلوم معهد1997-01-20ريف دمشق03060008386هديهخديجه احمد مرعي326813203285

المالية والمصرفية

وزارة التجارة 267منشئوزارة الماليةالال62.7220180محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

247مدخل بيانات

وزارة االدارة الال323.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-20ريف دمشق03330061921سمر الشريفزينب سمير توتونجي326913203286

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

31محاسب

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-15الرقة11010121425ايمانافتكار ياسر الخضر327013203287

120كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-06ريف دمشق03360020609الهام الطيرنسرين اسماعيل حلبي327113203288

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1800.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-28ريف دمشق03320050756نديمه الطعمهعماد أحمد العلي327213203289

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-08الالذقية06200086133ناجحهجانيت سمير مخلوف327313203290

وزارة االدارة المحلية 252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1918.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-02ريف دمشق03100002601وفاءاية علي ابو بكر327413203291

والبيئة

22جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-01-15دير الزور09030000462فوزيه الخلفسنيه توفيق الزيد327513203292

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4820150تربية فنية

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال2002.0020132أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-26القنيطرة14040081647غازيه عقلهأحمد خليل معاون327613203293

وزارة االدارة الال116.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04140021534اسمهانسامر سمير عباس327713203294

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1008شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1003شرطي

والبيئة

1001شرطي

وزارة االدارة الال172.00200710أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-05ريف دمشق03300042110رشدهأيمن محمود الخطيب327813203295

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1029شرطي

المحلية والبيئة

101كاتب ضبطوزارة العدل1041جندي اطفاء

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-12دمشق01010480553زهور عرابينور الهدى محمد نور الدين ترجمان327913203296

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-25ريف دمشق03200001464فيحاءدانيا سامر حمدان328013203297

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حماه05170007633وجيهه سليمانبشرى يحيى حمامه328113203298

22قاطع فاتورةوزارة التربية21قاطع فاتورةوزارة التربية259كاتب اولوزارة الماليةالال1851.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-12الالذقية06100062850بيان نوفلبتول مناف ديوب328213203299

62كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-06الالذقية06220009865سهام نبهاننورا امير نبهان328313203300

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2575.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-20ريف دمشق03120041458منى الرميلهمروه بسام الرميله328413203301

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2156.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-16القنيطرة14060009901مريمكوثر يوسف ساري328513203302

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-09درعا12010148865نهالشذى محمود شبيب328613203303

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-04ريف دمشق03120033591خولههيا بشار عكو328713203304

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1778.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-18إدلب07040041998أمون طاطةفاطمة ياسر كشك328813203305

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال167.0020090علميثانوية عامةثانوية1993-02-24ريف دمشق03300040846منى السيددعاء صالح السيد328913203306

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال195.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-17حماه05120024804فريزهيوشع نزيه مرعي329013203307

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال65.6719910تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1970-01-25ريف دمشق90010056695امنهسميرة عبده صالح329113203308

األولية

أمين مستودع وزارة الصناعة369

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

365محاسبوزارة الصناعة368

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-01دير الزور09010099632سحرسها احمد العلي الخليفه329213203309

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-26ريف دمشق03130013855منااماني تركي قبالن329313203310

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال196.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-17ريف دمشق03120033374قمررحاب محمد نصوح عكو329413203311

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2073.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-08-08ريف دمشق03200003389سمياهال بالل حمدان329513203312

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال162.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-04حمص04230010361رويدهلمى نمر اليوسف329613203313

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال2268.0020140علميثانوية عامةثانوية1994-09-01ريف دمشق03300040884ملك حمادهروان تيسير السيد329713203314

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1606.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-25القنيطرة14040069471لميا فنديمريم محمد احمد329813203315

وزارة االدارة المحلية 78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-15ريف دمشق03200012807سلوى ناصرمحمد ديب علي حليمه329913203316

والبيئة

21شرطي

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال2437.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03200032397فريحهأنوار عثمان يوسف330013203317

المحلية والبيئة

22جابي

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-01إدلب07040041989امونريم ياسر قبالن330113203318

268كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة الماليةالال1773.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-25إدلب07100032631جورية اليوسفزينب عثمان المصطفى330213203319

489كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-20دمشق01010004962فوزات عرقسوسيوالء مأمون شمس330313203320

معهد التربية الفنية معهد1998-08-13ريف دمشق90010243702اميمةميساء عبد الوهاب قبالوي330413203321

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2520200رسم

126مؤشروزارة الكهرباءالال226.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-02ريف دمشق03150022774زهرهنجالء موفق هالل330513203322

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-10دير الزور09120132236نهله الدخيلياسمين أحمد السمير330613203323

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال1460.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-22ريف دمشق90010249368حسنة قاسماماني عيد قاسم330713203324

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2140.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08ريف دمشق03110037083نديله عمادسميه اديب عماد330813203325

71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-30ريف دمشق03120032870رغداء شحادهنهى محمود شحاده330913203326

وزارة االدارة الال1771.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-10ريف دمشق03060048424نهلهغرام محمود سريه331013203327

المحلية والبيئة

53جابي

معهد التربية الفنية معهد1988-07-02السويداء13100006028نجاهامل يوسف ابو مغضب331113203328

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8320110رسم

وزارة الزراعة الال82.8820210إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2001-05-15ريف دمشق03300054210عائشه بنانمادلين محمد الخطيب331213203329

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

91كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01حمص04010076243منيفهسندس سمير الربوع331313203330

71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1580.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03120032851رغداء شحادهمها محمود شحاده331413203331

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2292.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-07ريف دمشق03140007285ورودرهام محمد عليان331513203332

وزارة االدارة الال1656.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-09ريف دمشق03010022179سلوى نور الدينسامر علي عيبور331613203333

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 94كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

والبيئة

1006شرطي

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحة232مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.8520190تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-03ريف دمشق03280001914فاتنفاطمة سمرمر طه331713203334

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال77.6420210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-01-07ريف دمشق03180051312ضياء بحبوحليندا خليل العرسالي331813203335

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-12-08الالذقية06020004771ودادبشرى كاسر ميا331913203336

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال3407.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-07-01ريف دمشق03150000541سوسن ياسينمحمد ياسر طالب332013203337

اولى

1033

98عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.5920084تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1987-07-15ريف دمشق03110016150حفيظه معنايسر غازي معن332113203338

233مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال67.8520200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-05-10ريف دمشق03280021981منىسوزان عمر المصري332213203339

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0019963أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-08إدلب07190000349عليا جيجومحمد عبد اللطيف أونباشي332313203340

71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1429.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-07ريف دمشق03120032855منيره فاطمهاية محمد شحاده332413203341

وزارة االدارة الال314.0020020ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-04-15ريف دمشق90010083403سوزانروال سامي حديد332513203342

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01الالذقية06020036695جميلةعلي جمال سلطان332613203343

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-05-17حمص04010379812عبيرياسمين عبد العزيز سالمه332713203344

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1808.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-22ريف دمشق03120038105عفافآمنه أحمد حليمه332813203345

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-22ريف دمشق03140060474فوزيه حجازياسماء محمد حجازي332913203346

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال239.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01حمص04200017829فاطمةمنال محمود األحمد333013203347

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-01حماه05100030071خدوجياسمين محمد زيود333113203348

وزارة االدارة الال249.0020090تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1989-09-20حمص04230017250رياحنان علي خشيفي333213203349

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-23حماه05010209448نجاه الديابهدى حبيب الدياب333313203350

75 من 49صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 
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وزارة االدارة المحلية 93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-13حمص04200016651فاطمةحال محمود األحمد333413203351

والبيئة

36شرطي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2169.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-17الالذقية06090087612اميرهاالء احمد عباس333513203352

116عامل مهنيوزارة الكهرباءالال283.0020044كهرباءثانوية صناعةثانوية1986-02-10إدلب07030008174ملكفائز حسن بيرقدار333613203353

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-21ريف دمشق03230000978نهله الغضباننيرمين خالد الغضبان333713203354

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-13ريف دمشق14020070187عزيزهفاطمه ياسين عمر333813203355

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال58.7220070تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-12-05الالذقية06090005139جمانه جعفرلميس معين جعفر333913203356

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

368

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-21حماه06100057443عطاف اغانغم ناجح ابراهيم334013203357

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2015.00201710أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-15القنيطرة14030038451صفاء عتيقاحمد عبد الهادي محسن334113203358

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1946.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-27ريف دمشق03210023712يمامهأحمد مرعي هندية334213203359

وزارة التجارة 1435معلم حرفةوزارة التربيةالال79.6620090تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-01-24حمص04080028743روسيههيفاء مصطفى الكاسوح334313203360

الداخلية وحماية 

المستهلك

95عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء248فني كهرباء

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-05ريف دمشق05110027376وزيره الحمداننسرين وفيق سليمان334413203362

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1283.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10ريف دمشق03150001002عائشة بنيانمياس احمد كاتبة334513203363

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-08حماه05190011350حنيفهرنا رفعت قنص334613203364

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-06-15إدلب03150049575زهرةمنى طالب القادري334713203366

سابقا

1340مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.0020030انكليزي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140008690عائشة حمزةعفراء زكريا عربية334813203367

289كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03140010078عائشه طهمازخديجه إبراهيم طهماز334913203368

وزارة االدارة المحلية 73كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1575.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-21القنيطرة14060044655سحرعال ابراهيم العوض335013203369

والبيئة

27منشئ رئيسي

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.8320210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1993-05-05ريف دمشق03190029587عدويةنورا حسن العبد335113203370

هيئة التخطيط الال179.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01حمص04020079826امينةفاطمه قاسم مشعل335213203371

والتعاون الدولي

76كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-12-10ريف دمشق03200010007عثمانهأميه عبدالمولى طه335313203372

سابقا

1339مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.1120040انكليزي

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال2352.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-02حماه05030063529هيام المحمدمرح احمد الشدود335413203373

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

97كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال1490.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1990-08-05ريف دمشق03320056434ربيعةمروة مصطفى روح335513203374

وزارة الزراعة الال70.9220100إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-09-10ريف دمشق03020058448أميره الصغيرفوزيه بسام حشيش335613203375

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

62مراقب زراعي

وزارة االدارة الال143.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-01-04ريف دمشق03040003322صبريه سقرغفران صالح غزال335713203376

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1026

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

60كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-18ريف دمشق03220000984سميرهلمى محمد طالب335813203377

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-27درعا12020019584فتحيةمحمد عبد الكريم المقداد335913203378

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15ريف دمشق03050014147ثريا شاهينمريم محمد العبد336013203379

261كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال1536.0020200علميثانوية عامةثانوية2003-01-01حماه05170050411نعيمه عليمايا ثائر عيسى336113203380

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-29الالذقية06090049217وجيههعزاب نعمان خزام336213203381

63كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020072أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-11ريف دمشق03250052617فاطمه صريمفاروق محمد الشهابي336313203382

وزارة االدارة المحلية 94كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-14القنيطرة14010071932فتحيهباسمه سليمان شتيوي336413203383

والبيئة

27منشئ رئيسي

هيئة التخطيط والتعاون 59كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاعالال1559.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-17ريف دمشق03020065202منى زيدالنيوئام حميد الزيدالني336513203384

الدولي

17منشئ

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال173.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-01حماه05150013257مريممنال عيسى فندي336613203385

المعهد التقاني للعلوم معهد1990-03-14ريف دمشق03040019022صبريهدالل صالح غزال336713203386

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال62.0320110أسواق مالية

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1827.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-01ريف دمشق03140008513عبير طهمازرغد احمد طهماز336813203387

وزارة االدارة الال324.00201010تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1993-01-02درعا12170004624ايمان الزعبيمحمد خير عطيه الشكر336913203388

المحلية والبيئة

عامل صيانة وزارة الصناعة1049عامل حاسوب

ومراقبة مراجل

272مساعد فنيوزارة الدفاع375

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2120.0020134أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-03ريف دمشق01340052235بشيرةعمر محمد االشقر337013203389

وزارة االدارة الال1911.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-25ريف دمشق03050012235نهله الشايبروان ياسر الشايب337113203390

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

129مؤشروزارة الكهرباء1026

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-13ريف دمشق90010034262اديبةمنى عدنان جمعة337213203391

87كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدلالال1962.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01حماه05150072786ميساء ونوسربا محمد سالمه337313203392

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2054.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-05ريف دمشق03140000683خديجة المسوتيغالية محمد خلف337413203393

85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال2493.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-12ريف دمشق03160020799بدريه أبو زيدبيلسان ضرار زيدان337513203394

98كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلنعمال148.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-20ريف دمشق03130007821نهدية انديويميساء كرم اللله حمدان337613203395

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1699.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-03دير الزور09050024547ندىسالف مروان الحسين337713203396

هيئة التخطيط والتعاون 62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال156.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-06-12ريف دمشق03360006150يسراايمان محمد مروان البوشي337813203397

الدولي

17منشئ

262كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2310.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05150118681روماسيا اليوسفحنين نورس يونس337913203398

136مؤشروزارة الكهرباء134مؤشروزارة الكهرباءالال141.0020088علميثانوية عامةثانوية1989-07-25حلب02370016970عائشهمنال محمد منالمحمد338013203399

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1709.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-23ريف دمشق03050033107فاتن الغولضحى جمال السوقي338113203400

عامل صيانة وزارة الصناعة113عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3328.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-07-27القنيطرة14030075594كفاء حسينيامن عصام الفندي338213203401

ومراقبة مراجل

وزارة النفط والثروة 375

المعدنية

1039فني كهرباء

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2047.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-23ريف دمشق03140045335عائشه غنيمسميره صالح حمره338313203402

وزارة االدارة 128مؤشروزارة الكهرباءنعمال1554.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-07-19ريف دمشق03040003727عائشهدعاء دعاس خطاب338413203403

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

85كاتب ضبطوزارة العدلالال2202.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-07ريف دمشق03170018091علياء صالحنور علي سيالن338513203404

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-08-18ريف دمشق03340040282سعدهفلحة عقله العوض338613203405

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال72.4920200إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االقتصاد 95

والتجارة الخارجية

94مساعد إداري ثان

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2073.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-21ريف دمشق03140001794خديجهة المسوتيغرام محمد خلف338713203406

262كاتب اولوزارة المالية21قاطع فاتورةوزارة التربية133مؤشروزارة الكهرباءالال1745.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-06-11دمشق14020042676خلود كسحوتمرح احمد الشيبه338813203407

وزارة الزراعة 135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة الماليةالال195.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-03-08ريف دمشق03200027851جميلهمنال عبد العزيز الحبالتي338913203408

واإلصالح الزراعي

1022مساعد أمين مستودع

104كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-27الالذقية06150053278هناديرزان يحيى الشكوحي339013203409

95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1421.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-01ريف دمشق05040000474امل البكارريما علي الضاهر339113203410

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال132.0020060علميثانوية عامةثانوية1988-09-09ريف دمشق03140032695حنيفه عرابيسناء حسين حوريه339213203411

المعهد التقاني إلدارة معهد1999-04-22ريف دمشق03210016454هديةامل محمود غريبه339313203412

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال67.7820200إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

وزارة االدارة الال360.0020070تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية1989-05-25دمشق14030038048يسرى العليوسام حمدان علي339413203413

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال156.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-10-30ريف دمشق03140027107صباح الكرديايمان محمد رشيد339513203414

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-22ريف دمشق03140009562سميرهرزان أحمد عزالدين339613203415

276كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-04طرطوس10100030822نجيبه حسننرمين عبد المجيد صالح339713203416

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1880.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-05دير الزور09010162012أملاسالم امين حاجي طه339813203417

وزارة االدارة الال2629.0020164علميثانوية عامةثانوية1998-05-12ريف دمشق03230017366خديجهمحمد امين دياب339913203418

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

28مساعد صحيوزارة التربيةالال64.3520180أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-08-01ريف دمشق03230012447عزيزهعصماء محمد غصن340013203419
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493كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1571.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-19ريف دمشق03190038626منى الباشاغنوه محمد قره علي340113203420

76كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020119أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-03ريف دمشق03050019007حسنيه الخطيباسماعيل شحاده الكيالني340213203421

104كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-19دمشق01030131182نوالنور يحيى القادري340313203422

62كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-09ريف دمشق03050041398سلوىهند محمد غزالن340413203423

وزارة االدارة الال2197.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-11-25ريف دمشق03220005953ثناءعامر احمد مريم340513203424

المحلية والبيئة

70جابي

270كاتب اوامر صرفوزارة الدفاع279مساعد محاسبوزارة الدفاع287مساعد محاسبوزارة الدفاعالال74.3620030محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1982-01-15إدلب07040021633حواءلمى مطيع حاج أحمد340613203425

1027عامل مهني درجة أولىوزارة الكهرباء114عامل مهنيوزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال280.0020110كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-05-26ريف دمشق03150002760باسمة جريدهاحمد نذير األغبر340713203426

89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال243.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02حمص04220013227فاديه الشيخعال حسين عابده340813203427

73كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-05ريف دمشق07030098916سوسندياال مهنا طيفور340913203428

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03130024876بديعةنبال محمد سعادات341013203429

وزارة الزراعة نعمال1595.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-24القنيطرة14060004186فاطمهميساء عارف العوض341113203430

واإلصالح الزراعي

259كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة المالية1020مساعد أمين مستودع

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-01درعا12170023841صبحيهنوره حسين االحمد341213203431

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1606.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-02ريف دمشق03280042462ابتسام الرفاعيرهف علي الرفاعي341313203432

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

276كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-04ريف دمشق03140005572فريزةمريم صالح الصالح341413203433

وزارة االدارة 77كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-04ريف دمشق03050027518فطومانس محمود الداية341513203434

المحلية والبيئة

109كاتب ضبطوزارة العدل57شرطي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-10-18ريف دمشق03150049241رائدهخلود موفق غميض341613203435

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1313.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02ريف دمشق03280021763رفاعيهساره محمد الرفاعي341713203436

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1981-07-01ريف دمشق01010575796ديبهراميه موفق دوبا341813203437

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-12-11القنيطرة14060008669انتصار مخصياسراء احمد العيد341913203438

103كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01القنيطرة14060004286نوالنصره عدنان العبد هللا342013203439

المعهد التقاني إلدارة معهد1995-01-10ريف دمشق03020030009نعيمةهديل محمد جباوي342113203440

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال73.8320170إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-09ريف دمشق03300050766فرهودهرشا هايل الرحال342213203441

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال310.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-08ريف دمشق03050024340فاطمه خلفآيات خالد داود342313203442

ارزاق

وزارة االدارة 271

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 29محاسب واردات

والبيئة

17معاون محاسب

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1984.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-01ريف دمشق03120004447منىغاليه علي بربور342413203443

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1417.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03330054622اسماءنانسي محمد خير بيضون342513203444

103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2537.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02القنيطرة14020057845صباحعمر احمد العالن342613203445

81كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1763.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-04ريف دمشق03100023112طالبيهدانيه عثمان حمره342713203446

76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2266.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01ريف دمشق03040029437فاطمه سقرسمر جميل حمدان342813203447

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1689.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-02ريف دمشق03150038436رائده الدكاكاالء مروان الدكاك342913203448

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

279كاتبوزارة المالية1019

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1633.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01حماه05120060668ريمهديل محمد حموده343013203449

المعهد التقاني للهندسة معهد1989-09-15ريف دمشق03180025541حسنهحسام محمد زهره343113203450

الميكانيكية والكهربائية

فني تصليح عدد وزارة الدفاعالال68.5520104صناعية

صناعية

301مساعد مهندسوزارة الدفاع300مساعد مهندسوزارة الدفاع296

1394مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.7920110هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1989-04-04حماه05050046466صباح رزوقألوان فيصل الشيحاوي343213203451

89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1532.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03280085507فطوم حيدرنور عبد السالم فياض343313203452

وزارة االدارة الال83.6420210الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد2001-01-30ريف دمشق03050006808شمسه الكيالنيأسماء خالد الكيالني343413203453

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 49مساعد مهندس

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 23مساعد مهندس

والبيئة

33مساعد مهندس

وزارة الزراعة الال197.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-05-20طرطوس10100034534صفيةمروه نزار ديوب343513203454

واإلصالح الزراعي

266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء1020مساعد أمين مستودع

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال2018.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-01ريف دمشق03050047284صباحاسراء احمد عيسى343613203455

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1020

واإلصالح الزراعي

1024مساعد أمين مستودع

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1988-01-01ريف دمشق03300060780ليناهبا عدنان عبله343713203456

والتمويل

وزارة الشؤون الال63.8820080محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

معهد التربية الفنية معهد1990-10-30ريف دمشق03250101574عليا اسماعيلدعاء عبد الحكيم جلب343813203457

التشكيلية والتطبيقية

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.5720110رسم

67كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال2116.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-05إدلب07110048542صفاءناديا خالد شيخ علي343913203458

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2464.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01إدلب07110043679جوريةتيماء محمد زاهر شعبان344013203459

92كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-05القنيطرة14030037723فاطمهاسماء محمد حسن344113203460

وزارة التجارة الال2392.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-05-27ريف دمشق03360019145اميرهسميره حسن غندور344213203461

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1017محاسب تكاليف

والبيئة

1050عامل مخططات

59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2332.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-20ريف دمشق03200037945عتابفرح هشام ديب344313203462

70كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعنعمال171.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-31درعا14020063668سكينه سعديهرانيا حسين جوريه344413203464

المعهد التقاني للصناعات معهد1995-01-01القنيطرة14060007721زينبمؤمنة هايل حسين344513203465

الكيميائية

تكنولوجيا الصناعات 

الكيميائية

377عامل مخبروزارة الصناعة376عامل مخبروزارة الصناعة373عامل تحليل مخبريوزارة الصناعةنعمال64.5020180

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال83.9020040تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-01-01إدلب07040034015أمونة عالويعلياء محمد قيشاني344613203466

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30دمشق01040031539ناديا القطيشوفاء محمد الشهاب344713203467

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-02ريف دمشق03140003130فاطمةياسمين محمد شريفة344813203468

133مؤشروزارة الكهرباء261كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1698.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-01حماه05150036642دعدحال سعدالدين ونوس344913203469

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دير الزور09080177688غادهفاطمه فائز الجابر الزعين345013203470

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال81.4420190مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد1998-04-28ريف دمشق03050024382فاطمهآالء خالد داود345113203471

األولية

أمين مستودع وزارة الصناعة369

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

368

298مساعد مهندسوزارة الدفاعالال70.0020210إنشاءات عامةالمعهد التقاني الهندسيمعهد1997-12-24ريف دمشق03020022952مريمميساء حسين نايفه345213203472

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-29دمشق01010391018زريفهميرفت أمين جمعه345313203473

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1972-05-20ريف دمشق03010024983امينه خبيههنا محمد سريول345413203474

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال235.0020124أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-02ريف دمشق03230014508نبيلهموسى طالل مرعي345513203475

والبيئة

21شرطي

المعهد التقاني إلدارة معهد1983-02-26إدلب07030028711أمون عجميهنادي حسين الحسين345613203476

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.5320060إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1876.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03170000114خيريهنور محمد حسون345713203477

99كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-04-23ريف دمشق90010214814فاطمة صالحياسمين حسن الفي345813203478

المعهد التقاني للعلوم معهد2000-06-17ريف دمشق03050036918باسمهشام محمد قزاق345913203479

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال71.0320200مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال2616.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-02ريف دمشق03220010352ميسون الويسغفران احمد عدي346013203480

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء22جابي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-02-20دير الزور09090004364كريمهزهره محمود الرمضان346113203481

وزارة الزراعة الال67.0920100انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1987-02-01ريف دمشق03200034003هدى يوسفعفران محمد فؤاد حامد346213203482

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020003أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01ريف دمشق03140010708آمنهباسم بسام عبدالقادر346313203483

المعهد التقاني إلدارة معهد1992-11-21ريف دمشق03040026100فلايرعامره سليمان الدولتلي346413203484

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال66.9720150تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

255كاتب أولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1862.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-07حماه05150095778ديما فارسايه محمد يوسف يوسف346513203485

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2127.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-10ريف دمشق03300008175زهريه قادريهصفاء عدنان بكري346613203486
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

-ثانوية تقنيات الحاسوبثانوية2004-01-06حماه05150133372ديمه فارسحال محمد يوسف346713203487

معلوماتية

-ثانوية تقنيات الحاسوب

معلوماتية

وزارة االدارة الال2949.0020210

المحلية والبيئة

1049عامل حاسوب

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2881.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-17ريف دمشق03150034003نايفه كريزانايناس نعيم كريزان346813203488

وزارة االدارة الال390.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01ريف دمشق01300015959نوفعائده نبيل البيطار346913203489

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 47محاسب

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

معهد التربية الفنية معهد2000-04-10ريف دمشق03280007747عائشةفاطمة خالد عرابي347013203490

التشكيلية والتطبيقية

1381مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.6120200رسم

78كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2056.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-12ريف دمشق03210023700أميره هنديهميرنا مصطفى هندية347113203491

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-25ريف دمشق03280044825خديجة عبد الرحيمصفاء محمد عبد الرحيم347213203492

معهد التربية الفنية معهد1994-01-01درعا12140001685زبيدهاالء سعيد الزرازره347313203493

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.6020140رسم

82كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-29ريف دمشق03100020789تمام سوسقحنان عبد العظيم سوسق347413203494

وزارة االدارة الال3021.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-01-30ريف دمشق03220012229عائشهآالء وائل ياسمينه347513203495

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1050عامل مخططات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 41محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة الال3848.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-07-29ريف دمشق03300004290اشتياق حالوهساره شفيق حالوه347613203496

المحلية والبيئة

66محاسب

28مساعد صحيوزارة التربيةالال69.7320150تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1992-11-16ريف دمشق03210029114كرديهسماره عبد الرؤوف الصليبي347713203497

102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-15القنيطرة14030048537نصرهامنة احمد راضي347813203498

وزارة االدارة الال332.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-06-01ريف دمشق03040003413مريم وفااسماء محمد وفا347913203499

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

29محاسب واردات

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-09ريف دمشق03050044096جتنسيتغيداء علي الخطيب348013203500

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1381.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-02ريف دمشق03280029433ودادهديه محمد الرفاعي348113203501

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-06-02ريف دمشق03160005058تباركعفراء حسيب الزعبي348213203502

سابقا

1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4920200تربية موسيقية

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2265.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03140022141هناء عائشةرؤى صالح جهد هللا348313203503

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-13ريف دمشق03160020596لقاءرزان عبد المنعم زيدان348413203504

105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10ريف دمشق03130016901رحاب السرغانينور راتب عثمان348513203506

82كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال1541.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-21ريف دمشق03100004172قمر ضميريهايناس احمد دقو348613203507

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0019950أدبيثانوية عامةثانوية1976-03-03القنيطرة14040032479امينهامل عبد هللا الناصر348713203508

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال3051.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-08ريف دمشق03200033976فلايربتول حسان الشيخ ديب348813203509

23مساعد صحيوزارة التربية231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال90.0920110تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1991-01-06ريف دمشق03190059452خالده فرهودهامال خالد فرهوده348913203510

المعهد التقاني للمراقبين معهد1992-08-31ريف دمشق03050018268فيروزعلي احمد دركش349013203511

الفنيين

وزارة االدارة الال63.7020138نقل وموصالت ومساحة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 45مراقب فني

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 28مراقب فني

والبيئة

18مراقب فني

المعهد التقاني إلدارة معهد1984-01-01السويداء03350003425اسيماهبه منهل الزيلع349113203512

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال61.9820110إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1724.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-21ريف دمشق03200009729عائدة عمر اسماعيلكندا محمد مظلوم349213203513

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1899.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-04-10دمشق06050028864ملكيجعفر وسام سعيده349313203514

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1565.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-20درعا09030045352حمدهجهينه مدلول السالمة349413203515

126مؤشروزارة الكهرباءالال145.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-04-10ريف دمشق03140041209فاطمة حبقةرفاه محمد حبقة349513203516

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1983.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-02-01إدلب07210173318امنهرهام محمد قلي349613203517

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

228مساعد فني أولوزارة الصحة227مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9520190مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1994-09-02ريف دمشق03150005278ندوة محي الدينهيا محمد ضاهر349713203518

118كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2183.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-02ريف دمشق03040000886داللمريم خير هللا خطاب349813203519

وزارة التجارة الال348.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-02-19حماه05150089070عزيزةسلوى هالل أحمد349913203520

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة الال165.0020089علميثانوية عامةثانوية1989-08-10ريف دمشق03200007304محسنهعبدو خليل شاهين350013203521

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية59جابي

والبيئة

22جابي

وزارة االدارة الال2278.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-08-08ريف دمشق03040000907داللفاطمة خير هللا خطاب350113203522

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 19أمين صندوق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 30مدقق نفقات

والبيئة

43جابي

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1650.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-13طرطوس10240012039هند فالرهبشرى عزات عاصي350213203523

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-17ريف دمشق03350022651امال معروفرنا اديب سيف350313203524

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1644.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-02-18درعا90010274612ابتسام ملحمروان فتحي البكر350413203525

98كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-26ريف دمشق03280050338ديبه أبو زيدسناء علي بدوي350513203526

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-02-01ريف دمشق03140010550فاطمه عز الدينمنال علي االسد350613203527

وزارة االدارة الال1805.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-05-13ريف دمشق03040003065فاتن خطابفاطمه عدنان خطاب350713203528

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1026

والبيئة

30مدقق نفقات

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال76.9120210تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-06-30دمشق01010025621سمرسعاد محمد غسان سحلول350813203529

الجاهزة ونصف 

المصنعة

أمين مستودع وزارة الصناعة368

المواد األولية

369

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1973.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-21ريف دمشق03140008444ثناء رسالنآية محمد الداالتي350913203530

المعهد التقاني إلدارة معهد1983-05-08ريف دمشق03110037515لطيفة عمادناصر فؤاد شمس الدين عماد351013203531

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال61.6520063إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة94مساعد إداري ثان

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال74.6720210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-02-24دمشق03250080240زينب صباغراما ايمن يازجي351113203532

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدلالال2075.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-04ريف دمشق12180021106ندوهمرفت سليمان العتيق351213203533

هيئة التخطيط والتعاون 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04010842571نادياسهير غازي االبراهيم351313203534

الدولي

17منشئ

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1744.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01ريف دمشق03020053936فاطمهاالء محمد خالد الحبيش351413203535

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-04-20الالذقية06010204885سميرهفاطمة البتول خالد ويس351513203536

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة الال59.9220210أسواق مالية

واإلصالح الزراعي

264منشئوزارة المالية76مراقب

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1761.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-02الالذقية06100004146خزنه زهيرهعبله محمد صبح351613203537

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03درعا12180021093ندوهمنال سليمان العتيق351713203538

62كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2327.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-05-18القنيطرة14030022317فضهمرح محمد العايد351813203539

233مساعد فني أولوزارة الصحة24مساعد صحيوزارة التربيةالال72.5320190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-05-20ريف دمشق03150046116ميادهاالء مروان جاموس351913203540

110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-02ريف دمشق03020018335رسميه بكروفاء محمد بكر352013203541

وزارة االدارة المحلية 127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال1423.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-20القنيطرة14060047261فاطمه ابوريااحالم قاسم الحسن352113203542

والبيئة

43جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1981.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03140009331عائشه الديبزينب محمد حمود352213203543

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال203.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20ريف دمشق03320040865فاطمههنادي حسن البشر352313203544

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال163.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-01-06حلب04220017945سميره أحمدإيلين محمود اإلبراهيم352413203545

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة الزراعة الال74.3220080إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1988-01-04ريف دمشق03130018460فاطمةوئام محمد عثمان352513203546

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-20الالذقية06220016065غيثاء ديبحنين قصي طربوش352613203547

275كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-03ريف دمشق03140054164انعام الشيخهرفاه علي سوقيه352713203548

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-05ريف دمشق03320040861فاطمه احمدصفاء حسن البشر352813203549

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1454.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-14الالذقية06220016051غيثاء ديبلجين قصي طربوش352913203550

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال77.1520190تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-03-08ريف دمشق03310077425سلمامروة فارس قصيده353013203551

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1902.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-05ريف دمشق03300012869انتصار حوانور الهدى سمير داود353113203552

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال104.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-09ريف دمشق03100021525أمل جمعهنسيبه حسين جمعه353213203553
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78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2449.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-01ريف دمشق03210021976لينا علياعائشة محمد عليا353313203554

هيئة التخطيط والتعاون 102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1980-06-10حماه12160049172حمديه الخطيبآسيا حسين الناصر353413203555

الدولي

17منشئ

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال73.9220050تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1984-05-01حماه05150010547امينةسلوى عقيل عيد353513203557

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-18ريف دمشق03210018640فاطمه حيدرآيات احمد حيدر353613203558

وزارة االدارة المحلية 116كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2100.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-06ريف دمشق03210030552نجاححنان محمد المسوسح353713203559

والبيئة

72شرطي

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2490.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-13ريف دمشق03210032529زاهيهوفاء خالد مثقال353813203560

وزارة الزراعة الال73.4320200علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-10-08ريف دمشق03120028919مريممرام علي ادريس353913203561

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 71مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال1823.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10إدلب07010009831هناءوالء عبد الكريم حاج لطوف354013203562

وزارة االدارة الال158.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-04-23ريف دمشق03030046979ايماندعاء زياد العص354113203563

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 256كاتب اولوزارة المالية25جابي

والبيئة

16جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1828.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-01ريف دمشق03140060955لينا الهمسمايا محمد حجازي354213203564

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال1489.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-10القنيطرة14060028082نفيسه الطبلاسراء موفق القاسم354313203565

261كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال202.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-03-10ريف دمشق07250001574فدوىيمامه محمد مرتيني354413203566

المعهد التقاني للهندسة معهد2001-01-01القنيطرة14050077930كرمهمحمد بشار عبد هللا الرفاعي354513203567

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد الال74.1020210تجهيزات طبية

والتجارة الخارجية

98فني صيانة

78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-05دمشق03210018670فاطمه حيدرفيحاء احمد حيدر354613203568

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2029.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-04-20ريف دمشق03140065058نجله زين الدينزينب موفق زين الدين354713203569

59كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال197.0020092أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-07ريف دمشق90010065155حمدة حميديأسامة شحادة خضر354813203570

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2027.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-01حمص04120100675هوالحال احمد عبد هللا354913203571

128مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال2438.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-01دمشق01010689352منىنور الهدى محمود طقم355013203572

وزارة التجارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال1829.0020190علميثانوية عامةثانوية1999-09-25حمص04180101010زينب محمودفاطمه خير اللله منصور355113203573

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1016مدقق

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1470.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-20ريف دمشق03150013826منيره عثمانمرسال محمد عثمان355213203574

وزارة الزراعة الال64.3220070إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1984-11-01حماه05050023999عداللبانه صالح الدين حورية355313203575

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 79مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 74مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال1672.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-19ريف دمشق03180018393حامدهيسر أحمد درويش355413203576

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال145.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-21القنيطرة14060043580وردهرغده مرعي الكريدي355513203577

275كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1584.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15القنيطرة14050063254نجاح يوسفايناس عايد المزعل355613203578

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1981-12-15الالذقية06090141022شفيقهرانيا منير عاصي355713203579

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-06حماه05150109337وحيدهوئام محمد رسوق355813203580

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-20ريف دمشق03110034841هدية الكريديمشيرة علي الكريدي355913203581

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1980-03-29الالذقية06090082075كوثرنسرين يونس المغربي356013203582

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2089.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25الالذقية06110055940تغريدشذى بسام عبد الحميد356113203583

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1535.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-16ريف دمشق03060018085مريم عليلوتس سديم علي356213203584

وزارة التجارة الال3355.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-04-06ريف دمشق90010217548خديجة صوانهدى احمد احمد356313203585

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

78كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال165.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-02-16الالذقية06090078903الماسهدعاء وفيق شاكر356413203586

وزارة التجارة الال3804.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-06-19دمشق14010087295حنان فارسآيات احمد علي356513203587

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع252بائع

ارزاق

271

228مساعد فني أولوزارة الصحة229مساعد فني أولوزارة الصحة227مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.9320140مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1992-03-10ريف دمشق04190010142ابتسامحليمه موفق الحوراني356613203588

وزارة التجارة 254كاتب أولوزارة الماليةالال237.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-04-10دير الزور09010025561منتهىاسراء عبد الجبار صالح العلي356713203589

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1016مدقق

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة الال1861.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03200044573صفاء الدرسانيانوار خليل الخطيب356813203590

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 22جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

280كاتبوزارة المالية1022

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-10ريف دمشق03230010788هويده زيتوناسماء خالد صالحه356913203591

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-10ريف دمشق03050011802مريم الشايبسمر أحمد الشايب357013203592

وزارة االدارة الال136.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-03-27ريف دمشق03010106132صباحدالل سليم جراد357113203593

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباء30مدقق نفقات

71كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0019972أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-01ريف دمشق03100012790امنة شاهينمحمود ابراهيم حسين357213203594

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال1967.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-04-24ريف دمشق03300010877آمنهأسماء يحيى المحمد العقلة357313203595

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-05-06ريف دمشق03110038300مياده هناويرفاه نايف مسعود357413203596

275كاتبوزارة الدفاع73كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09010178925فاطمه الداموكياسمين زهير األحمد357513203597

259كاتب اولوزارة الماليةالال1785.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-11-05طرطوس10120016217عفافلبنى محي ابراهيم357613203598

70كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-16ريف دمشق13130008123نهيله طليعهسوسن علي عدوان357713203599

266كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباءالال2663.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-09-30ريف دمشق03130007604صالحة حمدانهمام وائل مسعود357813203600

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال147.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-04-30القنيطرة14020027648غفران العالنعبير محمد هزيمه357913203601

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.8020080تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1988-01-03ريف دمشق03150011730سعادنبال فايز عثمان358013203602

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03230008053هدىلبنى رامح خلوف358113203603

67كاتب ضبطوزارة العدل68كاتب ضبطوزارة العدلالال2020.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-03-02ريف دمشق03130036576نهيله طليعهحنان علي عدوان358213203604

262كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2203.0020170علميثانوية عامةثانوية1998-06-19ريف دمشق03050067718ماجدهراما فواز الصيرفي358313203605

257كاتب اولوزارة الماليةالال2440.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-11ريف دمشق03280017328ساهرهفاطمه عمر عيروط358413203606

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020053أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-01درعا12170003846وضحه النجممعاذ زكريا ابراهيم358513203607

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1582.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-27الالذقية06100047462يسرهحال فادي رحال358613203608

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-04-07ريف دمشق03110034009غاليهديمه نور الدين عماد358713203609

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.2820150تربية فنية

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10ريف دمشق03040022182هديه غزاللجين حسني خالد358813203610

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2259.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-02-13ريف دمشق03250062316عزيزههبه احمد بسرك358913203611

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-05ريف دمشق03040009407عطافعائشة خالد القاضي359013203612

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-13ريف دمشق03040027885فاطمهآمال طالل طالع359113203613

111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2694.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-09-01ريف دمشق03280057177خديجةقاسم محمد الرفاعي359213203614

وزارة االدارة الال284.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-08-26ريف دمشق14010084855كرمه مرعيربيعه عبد الحميد احمد359313203615

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 66محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1955.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-16ريف دمشق03140044153لينا الهمسميرنه محمد حجازي359413203616

126مؤشروزارة الكهرباءالال142.0020078علميثانوية عامةثانوية1990-01-01ريف دمشق03150019547كريمهعالء زائد المصطفى359513203617

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-04-25ريف دمشق03150001678نهادحليمة رفعت غزال359613203618

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-10ريف دمشق03280012872خديجةصالحة علي الرفاعي359713203619

262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2086.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-31ريف دمشق10180005924انتصار صالحنغم نجم عباس359813203620

262كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء258كاتب اولوزارة الماليةالال2078.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-07-21درعا12170000731صالحههيا فؤاد كرمان359913203621

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال1979.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-06-01ريف دمشق03120027743مريمإيمان أحمد الصفدي360013203622
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268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال184.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-01ريف دمشق03120031313نهلههديل سميح رمضان360113203623

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-01ريف دمشق03280012824خديجهعرفات علي الرفاعي360213203624

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال68.9120063تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-05-30ريف دمشق03020048922مريمايمن عمر العلي360313203625

الجاهزة ونصف 

المصنعة

278كاتبوزارة المالية365محاسبوزارة الصناعة368

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-02ريف دمشق03150025593بشيرهبشرى احمد الخطيب360413203626

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-08ريف دمشق03140022726مريم إبراهيمنور الهدى علي إبراهيم360513203627

67كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03310065637هناديدانيا منذر الطويل360613203628

124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1771.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-08ريف دمشق03280064710عبيراسراء باكير باكير360713203629

وزارة االدارة الال160.00200410أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-17حمص04030035315روسيا فنتورمقداد عبد هللا االحمد360813203630

المحلية والبيئة

59كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل35شرطي

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال205.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-06-01ريف دمشق03120031145آمنه أبو أحمدبراءه إبراهيم أيو أحمد360913203631

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-18ريف دمشق03250024863روضهعبير منير حموده361013203632

64كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-24ريف دمشق03200023558عفافخلود حسن عالء الدين361113203633

88عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1406معلم حرفةوزارة التربيةالال73.10201110ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1988-09-12إدلب07240006350خولة سقاطيكاسر مصطفى سقاطي361213203634

وزارة االدارة الال278.0020070ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-06-10ريف دمشق03360005484لرجاء السيدزاهيه محمد حوا361313203635

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1682.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-10طرطوس10110012076كمالةراما علي شخيدة361413203636

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05ريف دمشق03130025672سهام حربسمر عقل أبو حمده361513203637

63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلنعمال119.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-05الالذقية06090022380اسماء غانمصفاء عبد الرحمن حمادي361613203638

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1739.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-19السويداء03190018673شهال الطحانمر يم علي الشقة361713203639

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2345.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-11-01ريف دمشق03250007884باسمهرهف اكرم بالقسي361813203640

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-01ريف دمشق03020006694مريمسلوى جاسم العبد الرزاق361913203641

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-14ريف دمشق03190029976سوريهمريم خير هللا صالح362013203642

80كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-21ريف دمشق03320001273سمر البغداديمنار نديم العلي362113203643

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1469.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-26ريف دمشق03360006079رجاء السيدهنا محمد حوا362213203644

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1970.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-18ريف دمشق03250008068باسمهدعاء اكرم بالقسي362313203645

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-12القنيطرة14010058598سهيله الخضراويأمل أيمن عيسى المرزوقي362413203646

وزارة االدارة الال272.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1985-02-20ريف دمشق03050003614داللملك علي جلغوت362513203647

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 73محاسب

وحماية المستهلك

245محاسب

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباء1032عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال3511.0020135ميكانيكثانوية صناعةثانوية1994-09-01حماه05150096847هناءباسل نزار ساطور362613203648

أولى

1028

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2211.0020143أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03300030510ناديا الشيخاحمد خليل الشيخ362713203649

وزارة التجارة الال229.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-02-09حمص04010745142ليناكوزيت عفيف الخليل362813203650

الداخلية وحماية 

المستهلك

266كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة المالية1016مدقق

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-10ريف دمشق03100024892غزاله المصريخوله علي المصري362913203651

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-01-05القنيطرة14030026040خزاريهنادي منصور الطحان363013203652

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7920080تربية موسيقية

وزارة الزراعة 253كاتب اولوزارة المالية280كاتبوزارة الماليةالال2394.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-12-05ريف دمشق03220019481سعدهإناث محمد شرف363113203653

واإلصالح الزراعي

1022مساعد أمين مستودع

وزارة الزراعة الال72.1120210انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-01-28ريف دمشق03230011103فاطمهمنى خالد أحمد363213203654

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال178.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1971-07-12ريف دمشق03090006867ريا غزالمريم محمد قاليه363313203655

وزارة التجارة الال2369.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-12-09ريف دمشق03050046445فريزهفاطمه قاسم شحاده363413203656

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1050عامل مخططات

والبيئة

44محاسب

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال1872.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-08-08دير الزور09010110910شيرينهنادي ياسر الجربوع363513203657

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-10ريف دمشق03180003299نجاح ضاويفيروز هاني الخطيب363613203658

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1568.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-25القنيطرة14060033150فاهمه مطاوعحوراء محمد العبده363713203659

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-10ريف دمشق03190007277حميده القاضيخزامه مصطفى العلي363813203660

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1911.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-23ريف دمشق03140014297يسرهخوله دياب مشك363913203661

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-11حمص04220013370زينبنور يونس عابده364013203662

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-24ريف دمشق03140025944نبها االبرصرنجس محمد عجاج364113203663

93كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1362.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01القنيطرة14030048541نصرهبثينا احمد راضي364213203664

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال171.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-11-29ريف دمشق03140014295يسرهسمر دياب مشك364313203665

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال207.0020040علميثانوية عامةثانوية1985-03-01ريف دمشق03050002350محسنه تركيهازدهار حسين دعاس364413203666

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

258كاتب اولوزارة المالية1024

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-27حمص04230020660سهامدعد احمد ادريس364513203667

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1896.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-20حماه05100024385زين الدار حسنديانا توفيق عليشه364613203668

99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-15درعا12100069631علياسجا أحمد سعد الدين364713203669

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-23ريف دمشق03320011135هديهوالء خالد الفرحان الخضر364813203670

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2401.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-13ريف دمشق03040019003مريم غزالعائشه عباس غزال364913203671

93كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1651.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-26القنيطرة14030043756روضهسندس منذر خميس365013203672

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16ريف دمشق03140014290يسرهرشا دياب مشك365113203673

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-22حماه05050150064ساميهأميمة محمد الحرك365213203674

93كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-13القنيطرة14060001891ايمان عسافامل ياسر العلي365313203675

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03280054493سعديةنجود احمد ابو زيد365413203676

وزارة التجارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1901.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03140045536رسميه المكاويمريم البتول ناصر ناصر365513203677

الداخلية وحماية 

المستهلك

268كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال221.0020090علميثانوية عامةثانوية1992-01-28ريف دمشق03140004618بسمةأحمد عدنان عربش365613203678

المحلية والبيئة

266كاتب اولوزارة المالية76جابي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلنعمال117.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03150034063نايفه كريزانماري نعيم كريزان365713203679

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال4079.0020130الكترونثانوية صناعةثانوية1992-07-27ريف دمشق03140020971نجاحاياد ابراهيم جيجان365813203680

أولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1030

اولى

1036عامل مهني درجة اولىوزارة الكهرباء1035

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2650.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-15ريف دمشق03180077973سعدهريم خير هللا سيف الدين365913203681

99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال2058.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-08-23ريف دمشق03350022311سميحة بركاتشادي ايمن بركات366013203682

وزارة االدارة المحلية 128مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة الماليةالال129.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-04-19ريف دمشق03040005470فاطمه حجازيامنه سعيد هيشان366113203683

والبيئة

19أمين صندوق

وزارة االدارة المحلية 71كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-27دمشق01040325354قاتنسالم سليمان اسنان366213203684

والبيئة

1025شرطي

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالنعم1769.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-15الالذقية06230010213رويدهاليسار وجيه اسمندر366313203685

المعهد التقاني للعلوم معهد1993-01-07ريف دمشق03090034702سعديهكريمه علي درويش366413203686

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال78.6120120محاسبة

289كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-22حماه05170018363هناءسناء نديم بلول366513203687

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1918.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-04-19ريف دمشق03210022415تمام علياشام إبراهيم عليا366613203688

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2142.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-12-28ريف دمشق03040007102سعاد الكيالنيعفراء خالد كسر366713203689

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-06طرطوس10090018483زينهسهير سهيل قاسم366813203690

عامل صيانة وزارة الصناعةالال243.0020088حدادة ولحامثانوية صناعةثانوية1989-01-04ريف دمشق03050015814باسمهمحمد احمد الكيالني366913203691

ومراقبة مراجل

375

126مؤشروزارة الكهرباءالال1598.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-02-20ريف دمشق03130023813نوال كنعانضحى احمد سليمان367013203692

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1493.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-15درعا12010069822منيرههال حسان العيشات367113203693
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279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال1814.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-03-14ريف دمشق03190020175أنوار الشقهديانا علي الشقه367213203694

59كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-15حماه05010766035كتيبهبراءه شعبان فتنه367313203695

96كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-20ريف دمشق03060008369انعاماسامه عمر مرعي367413203696

70كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-25ريف دمشق03200013116سرابساره اميل الخوري367513203697

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09130033315سوريهامل احمد العبيد االحمد367613203698

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020075أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-02القنيطرة14060006571عليا ابو هاللمالك حسين ابو هالل367713203699

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال80.2620160تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-01-01ريف دمشق03100010457جميلهتغريد محمد جحا367813203700

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0019992أدبيثانوية عامةثانوية1977-01-01دير الزور09130069303وضحهأحمد خليفه الخليفه367913203701

وزارة االدارة الال316.0020000ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-04-02ريف دمشق03020019072سارهعبير عمر المصري368013203702

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 252بائع

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة الزراعة الال66.1120150زراعات محميةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1993-08-01حماه05010500972حلوهالفت شالش العلي368113203703

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 65مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

وزارة االدارة الال2772.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-01ريف دمشق90010260866ابتسام ملحمساجدة فتحي البكر368213203704

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-03-10القنيطرة03120045871مريمهند سهيل جراده368313203705

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-04ريف دمشق03140022382فاطمهأمل محمد دياب368413203706

62كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-01ريف دمشق03210033094حواسهيله احمد يونس368513203707

265منشئوزارة المالية224مساعد فنيوزارة الصحة269منشئوزارة الماليةالال63.0320170شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1996-01-31ريف دمشق03040025511محسنهآسيا عبد هللا عيسى368613203708

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال3605.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-07القنيطرة14010095102صبحهريم صالح العجرف368713203709

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-01إدلب07030016906ودادديمه عبد المجيد األسود368813203711

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربية1378مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6020100تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020068أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-15دير الزور09080127590طليعهعبد الرحيم محمد العبد الحسين368913203712

وزارة االدارة الال3776.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-06-28ريف دمشق03140023396إيمانمنى توفيق طه369013203713

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

66كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال2081.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-17ريف دمشق03140007098مريمفاطمه حيدر علي369113203714

95كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1681.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-01السويداء13010117011منىمنار جمال صفا369213203715

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1525.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-10دير الزور09010226619عايشه الرجابشرى ياسين المحمد الرجا369313203716

وزارة االدارة الال2034.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-12ريف دمشق03040018106سارهفاطمه خالد غزال369413203717

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية128مؤشروزارة الكهرباء19أمين صندوق

113كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1759.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01دمشق01040081336سمرقمر مصطفى شيخ خليل369513203718

63كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-21درعا12100020373امنهايمان عبد الحميد المجاريش369613203719

وزارة االدارة الال66.2620100الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1984-07-20ريف دمشق03230014441مريملما عبد هللا الدقة369713203720

المحلية والبيئة

42مساعد مهندس

266كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال2274.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-01-10درعا12060002652ميسرعفراء أمين العباس369813203721

60كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1442.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-29ريف دمشق03200010966ساميهشفاء هيثم الداالتي369913203722

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-20ريف دمشق03280016959بديعهروعه يوسف حيدر370013203723

أمين مستودع المواد وزارة الصناعةالال70.5420210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-03-24ريف دمشق03110034018غاليهدانيا نور الدين عماد370113203724

األولية

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعة369

الجاهزة ونصف المصنعة

368

66كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-30ريف دمشق03140007112مريمفدوة حيدر علي370213203725

233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحةالال65.2420200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-07ريف دمشق03190057450نزههفاطمه محمود حماده370313203726

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال136.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-01إدلب07170045570فدوهايمان محمد وليد حموده370413203727

المعهد التقاني للهندسة معهد1986-04-07ريف دمشق03140020707انتصارسهى حسن هاشم370513203728

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد الال70.1220060صناعية

والتجارة الخارجية

82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء96فني صيانة

125مؤشروزارة الكهرباء270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال133.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-13ريف دمشق03280068568خديجهعفاف محمود الخطيب370613203729

261كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2150.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-26القنيطرة14060016343رقيا اليوسفبيان اسماعيل الذيب370713203730

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1425.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-01ريف دمشق03280070157جواهر زيتونحاله محمد زيتون370813203731

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-01ريف دمشق14010084189فاطمهايمان شحاده المحمد370913203732

المعهد التقاني إلدارة معهد1995-03-20ريف دمشق03160028444أمينهمريم محمد خير تركمان371013203733

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال67.8220180عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال144.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-26ريف دمشق03300084685فاطمهميادة خالد نور الدين371113203734

وزارة االدارة الال1915.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-30ريف دمشق03030025601فاطمهعبد هللا عمر كتكوت371213203735

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 30مدقق نفقات

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء32جابي

274كاتب رئيسيوزارة المالية275كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال71.7320140تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1993-05-20ريف دمشق03150028930بشيره الخطيبمرام احمد الخطيب371313203736

91كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03280077939خديجهحليمه محمود الخطيب371413203737

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1481.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03300084680ميادهحنين محمد الفهاد371513203738

وزارة االدارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال1698.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-02ريف دمشق03130034998عائشه قبالنسجود ابراهيم حمدان371613203739

المحلية والبيئة

39جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1972-01-15ريف دمشق90010080401وصفيةسناء احمد عبد القادر371713203740

سابقا

1336مدرس مساعدوزارة التربيةالال55.0019940انكليزي

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1697.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-28إدلب07210069386صفاء زبيديريم محمد ديب قربي371813203741

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1881.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-28القنيطرة14040023924عائشه رجباحمد علي عمر371913203742

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-21ريف دمشق03150002988فايزة البدويصفا محمد األخرس372013203743

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباءالال194.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-17ريف دمشق14010086272خديجه رحالساره موسى عبد هللا372113203744

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1987-12-01حماه05010184776سميرهنيفين رياض الغضه372213203745

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1537.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-29ريف دمشق03150040912إنعام البدويإخالص فؤاد جعمور372313203746

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2177.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-16درعا12140030281هياملمياء عبد الحكيم الحريري372413203747

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2281.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-19حمص04010128758كفيهروال خضر الدرويش372513203748

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2225.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-28دمشق01020318737ابتساممحمد علي داود372613203749

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-09ريف دمشق03040016959نوف خلفدموع خالد خالد372713203750

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-10ريف دمشق14060025835رديعههبه محمد األحمد372813203751

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1289.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-15طرطوس10160151622منار إبراهيمنور أحمد علي372913203752

وزارة االدارة الال2907.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-03-14ريف دمشق03140030390وصالمحمد ياسين مصلح373013203753

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال81.0019940تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1974-09-03ريف دمشق03040016539فاطمهانعام محمد جمعه373113203754

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1658.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01طرطوس10160151637منار إبراهيمزين العابدين أحمد علي373213203755

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2497.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-11-20ريف دمشق03280089725مريممنال أحمد الرفاعي373313203756

73كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1385.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20حلب02060098604فاطمهاالء زكريا مهنا373413203757

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-15ريف دمشق03150034615نوالعال عبد الكريم عبد الرحمن373513203758

وزارة االدارة الال2974.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-04-01ريف دمشق03360022904منال داالتيوليد عدنان عويضا373613203759

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 252بائع

وحماية المستهلك

245محاسب

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-02ريف دمشق03200038748فاطمهمنال عبد المجيد االغا373713203760

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-01ريف دمشق03280032505فاطمهمنى محمود الرفاعي373813203761

وزارة االدارة الال71.7120120الرسم واإلنشاء الهندسيالمعهد التقاني الهندسيمعهد1989-09-03ريف دمشق03210028464زهرهازهار عبد الهادي الصليبي373913203762

المحلية والبيئة

42مساعد مهندس

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-01إدلب07100012697جميلهثناء غازي المنصور374013203763

87كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15ريف دمشق03150006097صبحيةافرديت احمد كاتبه374113203764
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88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-01إدلب07100073910فرح الياسينميناس أحمد العلوش374213203765

64كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03250033000توفيقهجودت بشير جمعة داود374313203766

وزارة التجارة الال388.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-09-07القنيطرة03250006718زينب شماشانهيفاء محمد شحادة374413203767

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

66محاسب

489كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-06-07طرطوس10260020364نزيها السكافنور أحمد رمضان374513203768

108كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال198.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-22ريف دمشق03250102643عايشهميساء محمد الشيخ374613203769

معهد التربية الفنية معهد1992-07-07ريف دمشق03160022128سعادوعد نعيم ديش374713203770

التشكيلية والتطبيقية

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1420120رسم

60كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1585.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-01السويداء13030029157سهام المتنيرنا مجيد المتني374813203771

118كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-10-01دمشق01020236249نجاحعدله مروان عبد الحليم374913203772

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-27ريف دمشق03140030495سناءعبير ابراهيم سليمان375013203773

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1678.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-08حماه05150080955فاطمهعال تركي زامتلي375113203774

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية125مؤشروزارة الكهرباءالال2058.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-05طرطوس10090028256سمر علوشميار نبيه حسن375213203775

227مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.6720110مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1991-03-01ريف دمشق03150030217لطيفةامينة محمد الحاج حسن375313203776

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2182.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-17ريف دمشق03300004016ساميههبه يوسف زين الدين375413203777

هيئة التخطيط والتعاون 73كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0019973أدبيثانوية عامةثانوية1978-12-06حماه05160048024عسكريه الجورانيمحمود إبراهيم ربيع375513203778

الدولي

17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-08ريف دمشق03100025683نزههسماهر ناصر براقي375613203779

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-01حلب02200071238أمينه السكرانعبير محمود السكران375713203780

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال1646.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03130034811منىساره يحيى حامد375813203781

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-05ريف دمشق03190026585بدورسميه محمود الرفاعي375913203782

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2121.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1984-05-14دمشق03100021827أميرةناريمان رضا جمعة376013203783

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01القنيطرة14060040493سوريهسالم محمد عواد376113203784

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-04-19ريف دمشق03130033466ميادههزار سمير الحلبي376213203785

266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال2010.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03250102327مؤمنهيمام عبد الرؤوف الشيخ376313203786

108كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال231.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01القنيطرة14050069961سحمهغفران حمدي شتيوي376413203787

هيئة التخطيط والتعاون 81كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدلالال1943.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-07دمشق03080050632تمامامل احمد منصور376513203788

الدولي

17منشئ

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-03-15ريف دمشق90010028516يسرىاسماء حسين ياسين376613203789

وزارة االدارة المحلية 96كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2033.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-14ريف دمشق03020034401منيره المغربيبيان عامر الناصر376713203790

والبيئة

27منشئ رئيسي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاعالال193.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-28ريف دمشق03130003962ميادهايهم سمير الحلبي376813203791

وزارة الزراعة الال66.6820090انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1987-01-01طرطوس10090036272ميادة نيوفعال ممدوح سعود376913203792

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 62مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

وزارة االدارة الال3673.0020154ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-07-13ريف دمشق03050033030امينه بدرانعبد هللا احمد عالء الدين377013203793

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 44محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.3120160أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-12-05ريف دمشق03280023320عدويةعدوية محمد فياض377113203794

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1696.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-21ريف دمشق03190059124فطومفاطمه ماجد المليص377213203795

وزارة النفط والثروة الال3430.0020160كهرباءثانوية صناعةثانوية1998-03-08ريف دمشق03140030249إنعام سعد هللارفاعي كمال قدور377313203796

المعدنية

وزارة النفط 1039فني كهرباء

والثروة المعدنية

1040فني كهرباء

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2053.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-13ريف دمشق09010197951وفاءخزامى زهير المحمود377413203797

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1623.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور09050103776اميره عنبربتول مصلح العلي377513203798

وزارة التجارة الال3571.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-08-07ريف دمشق09001021425منى خنسةسلمى أحمد كيوان377613203799

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

75كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال1620.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03140009186ملك الداالتيمحمد احمد الداالتي377713203800

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-05-10ريف دمشق03200034000مريمايمان مصطفى عزالدين377813203801

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-01القنيطرة14050040334سميرهاسراء خالد سالم377913203802

وزارة االدارة الال317.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-02-08دير الزور09050053296اميرههنادي اسماعيل عبيد378013203803

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة الال117.0020040علميثانوية عامةثانوية1986-03-01ريف دمشق03230009238سناءاحالم عبد المولى دقدوق378113203804

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

81مبرمجوزارة الكهرباء1399مدرس مساعدوزارة التربية265منشئوزارة الماليةالال67.1420210هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد2000-07-08ريف دمشق14010084245عيده سعدصبا محمد سعد378213203805

75كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال2250.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01ريف دمشق03140008383ثناء رسالناحمد محمد الداالتي378313203806

وزارة االدارة 105كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020023أدبيثانوية عامةثانوية1983-02-26الالذقية06090063542ملكهفادي ناظم سالمه378413203807

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1036جندي اطفاء

والبيئة

1033جندي إطفاء

62كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01دير الزور09050045844نايفهنجوى زياد العمر378513203808

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1836.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1994-12-17ريف دمشق03280073675اعتدالمجد أحمد زيتون378613203809

234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة24مساعد صحيوزارة التربيةالال73.1620070أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1987-01-01ريف دمشق03160010705مجدهرباح محمد طحينة378713203810

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-03ريف دمشق03190058029وسيلهعالء احمد ميمان378813203811

22قاطع فاتورةوزارة التربية136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال112.0020010علميثانوية عامةثانوية1982-06-18ريف دمشق03090017861مريم برغلهمحمد خير محمد اسماعيل378913203812

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-10-16ريف دمشق03230014503مريمهاله خالد مرعي379013203813

وزارة االدارة الال249.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-01-01القنيطرة09120016817نهيدهرويده فوزي المحمد الحسين379113203814

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1050عامل مخططات

والبيئة

38محاسب

وزارة االدارة الال3948.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-10-12ريف دمشق03040020317سوسن ناصيفمريم محمد الجدبه379213203815

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

29محاسب واردات

62كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-12دير الزور09050045825نايفههناء زياد العمر379313203816

74كاتب ضبطوزارة العدل72كاتب ضبطوزارة العدلالال63.6420170المعهد التقاني القانونيالمعهد التقاني القانونيمعهد1994-05-25ريف دمشق03200032572شهرزاداالء فايز مرعي379413203817

257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال143.0020100علميثانوية عامةثانوية1990-02-18ريف دمشق03180069447خولهاسمهان طعان الغالول379513203818

وزارة الزراعة الال1913.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-20ريف دمشق03050037217ورده رمضانسهام خالد رمضان379613203819

واإلصالح الزراعي

259كاتب اولوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط والتعاون 101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-10إدلب07030030457قاضونهفاطمة محمد ديب طاطه379713203820

الدولي

17منشئ

258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءنعمال2178.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-10-29القنيطرة14050038248سميرهساجده جمال الشراره379813203821

84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-11-16ريف دمشق03280078941زكيهرشا جورج جبلي379913203822

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-10ريف دمشق03020048881سميرهايمان حسن العلي380013203823

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-09-01ريف دمشق03080007369تمره خليلفايزه سليمان الناصيف380113203824

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.7920000تربية موسيقية

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2055.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03280030533عمشه غوطانينسرين يوسف وهيه380213203825

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال176.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-06-15حماه05120010025منيره جاروشفاتن رشيد سليمان380313203826

257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال161.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-04-01ريف دمشق03180061219صبرهفاطمه ضاهر ضاهر380413203827

82كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع81كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01ريف دمشق03090002254توفيقهاسماء محمود خطيب380513203828

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال165.0020000علميثانوية عامةثانوية1981-08-27حماه05100046431أميرهنمنوم أحمد الطويل380613203829

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية43جابي

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال1978.0020150علميثانوية عامةثانوية1996-03-30ريف دمشق10280018505كوكبشروق حسين وسوف380713203830

261كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال184.0020020علميثانوية عامةثانوية1983-12-15القنيطرة14030062791فاطمهفاديه عبد النبي االحمد380813203831

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1593.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-31ريف دمشق03020049157كوثرفاطمه عثمان سرحان380913203832

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1980-07-04القنيطرة14050017944زهوهجهينه جمعة المحمود381013203833

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1913.0020177أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-29ريف دمشق03110035463جماليوسف سامي مرشد381113203834

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2377.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01حمص04070021768فلاير المعطيرتيبه حسين المعطي381213203835

261كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال2007.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-20القنيطرة14050000830خديجهسندس احمد موسى381313203836

110كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01ريف دمشق03020034358ضحى مرشدميناس خالد عبد الحليم381413203837
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99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-02دمشق13030003968نخلة غانمرائدة تركي غانم381513203838

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03140052237نجمهمادلين قاسم االشقر381613203839

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1969.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-11طرطوس10090010655سهيلهحال علي هزيم381713203840

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.5320200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-01-10ريف دمشق03010136462منىايات محمد الخطيب381813203841

73كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1987-11-06ريف دمشق03020057352رئيفهبثينه محمد عرفات درويش381913203842

232مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال80.8520150تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1994-04-17ريف دمشق03190066753وفيقه الحمصيغزل زهير غطاس382013203843

98كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال210.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-15ريف دمشق03020050161خديجهاسماء هيثم دعدع382113203844

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-13السويداء13060025224هويدادارين يحيى نوفل382213203845

وزارة االدارة الال266.0020069ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1987-04-01ريف دمشق03060029189زينهخليل ابراهيم عرابي382313203846

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

259كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء266كاتب اولوزارة الماليةالال2451.0020160علميثانوية عامةثانوية1999-06-15ريف دمشق03140028100رانيهساره حسين الشيخة382413203847

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1542.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03300063250داللأنفال فالح النادر382513203848

117كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال2243.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-10ريف دمشق03280067728نوف عبد الحقرفاه حسين عبد الوهاب382613203849

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2405.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-01ريف دمشق03300063284دالل النادراسراء فالح النادر382713203850

93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-20القنيطرة14010097114ملكه عبد هللااالء عبد الكريم الجاللي382813203851

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2230.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-29ريف دمشق03140027605مريمهبه انور خليفه382913203852

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1718.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1978-01-18درعا12020037037امنهمنى عوض االيوب383013203853

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-03-01إدلب07030012268صالحةنادين وديع دحبار383113203854

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5520100تربية موسيقية

266كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2196.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03130026483نزههصفا انور صالح383213203855

وزارة االدارة الال113.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-04-01ريف دمشق03040009535وفيقه خلفعال داود خليفه383313203856

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة االدارة المحلية 1020

والبيئة

43جابي

وزارة االدارة الال1946.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-01-20ريف دمشق03040003625مريم خطابصفاء أحمد سكاف383413203857

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1026

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1972.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-02-01ريف دمشق03140002811رانيهنور الهدى حسين الشيخة383513203858

106عامل مهنيوزارة الكهرباء119عامل مهنيوزارة الكهرباء118عامل مهنيوزارة الكهرباءالال224.0020099كهرباءثانوية صناعةثانوية1990-09-26ريف دمشق03110078757هدى ابو رافعسامر سلمان ابو رافع383613203859

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1868.0020158أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01القنيطرة14010092260حسنهفتيان حويلي ابو حويلي383713203860

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-19ريف دمشق03150043889تباركفاطمه سميح مسئله383813203861

الهيئة المركزية الال73.5320210هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد2000-07-10ريف دمشق03040027434فاطمه الفيهشهد علي جبل383913203862

للرقابة والتفتيش

وزارة الشؤون 367مساعد إداري ثانوزارة الصناعة11منشئ

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

وزارة االدارة المحلية 256كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباءالال2291.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-14القنيطرة14060022722علياميس حسن الوني384013203863

والبيئة

30مدقق نفقات

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1427.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-21القنيطرة14040069519لميا فنديساره محمد أحمد384113203864

107عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2788.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية2001-06-21ريف دمشق03280058698حنانمحمد هاشم عبيد384213203865

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-05-14ريف دمشق90010262245سميةبراءة هالل السلطي384313203866

سابقا

1368مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.1320210تربية موسيقية

110كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال146.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-03حماه05110001897صالحة ابراهيمحنان ياسين االبراهيم384413203867

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال217.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09010100783هيامديما معن الذياب384513203868

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-25القنيطرة14010004751لمياء جمعهردينه خالد جاسم384613203869

98كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1371.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-03-18ريف دمشق03020050081عليهعبير حسان حميده384713203870

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1983-04-20ريف دمشق03150022001امنهموضي محمد جاموس384813203871

والتمويل

وزارة الشؤون الال68.3920040محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 122منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 123منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

57منشئ رئيسي

هيئة التخطيط الال2354.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-15ريف دمشق03090029609فطوممحمود علي دعاس384913203872

والتعاون الدولي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0019940أدبيثانوية عامةثانوية1974-08-01حماه05100054969صديقهسميره محمود سعيد385013203873

279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة المالية270كاتب اولوزارة الماليةالال2155.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-03ريف دمشق03190061775فاطمهغيداء رشاد الحموي385113203874

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1626.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-26القنيطرة14010085191فاطمه محمدفداء زياد جمعه385213203875

228مساعد فني أولوزارة الصحة227مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحةالال71.7420190مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-10-01ريف دمشق03210000525خليله ديابفاطمه غسان منصور385313203876

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03110039495ساميهنيبال حسان صقر385413203877

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1820.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03دير الزور09010196876يسرى النجمبانه محمود البشار385513203878

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1976-07-05درعا05050177499تماثيلرويدا جابر اسماعيل385613203879

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01حماه05170010177عواطفشاديه محمد محفوض385713203880

59كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاعالال1723.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-12حماه05190007291بسمه محمودهبه ياسين علي385813203881

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1990-01-01دير الزور09120127770صبحيهعفاف عجيل الخالد العلي385913203882

والتمويل

وزارة الشؤون الال72.8920110محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 58منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

123منشئ رئيسي

103كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-17طرطوس05190033900سحر الصالحبسمه غسان سلوم386013203883

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-08دير الزور09010077283ليلىتهاني مروان الحسين الكريم386113203884

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2216.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-27ريف دمشق90010238204هاال السماكرنيم محمود السهلي386213203885

268كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2216.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-03-15حماه05070006701دعدأريج محمد طويل386313203886

273كاتب رئيسيوزارة الماليةالال68.9620210محاسبة النفقاتالمعهد التقاني الماليمعهد2000-04-24ريف دمشق03140000159فاطمةبيان خالد كحيل386413203887

125مؤشروزارة الكهرباء124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1670.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-27ريف دمشق03280005155هال كشكيهخديجه صالح نحال386513203888

104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1180.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01حماه05010377048نجاح اليوسفمنى نصر االبراهيم386613203889

وزارة االدارة 132مؤشروزارة الكهرباءالال200.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-01-01القنيطرة14030010651نجاحدعاء أيوب الفرحان386713203890

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 37جابي

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال221.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق03200010083سعادهبا قاسم طالب386813203891

وزارة االدارة 127مؤشروزارة الكهرباءالال1396.0020190علميثانوية عامةثانوية1990-06-29القنيطرة14060011029حسنامروة علي المصطفى386913203892

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة التجارة الداخلية 99عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.3720087تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1985-05-01ريف دمشق03110036553شيخهسلمان انيس صقر387013203893

وحماية المستهلك

248فني كهرباء

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال2213.0020140علميثانوية عامةثانوية1997-01-25ريف دمشق03110052439اشتياق النبوانيرشا كمال النبواني387113203894

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-01-01ريف دمشق03260012328جميلههال يوسف العوض387213203895

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5420100تربية موسيقية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال201.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01القنيطرة14030044462فايزه الفندينور خالد عجاج387313203896

وزارة الزراعة الال66.6420050انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1984-07-27ريف دمشق03040029744زهيه طقطقأميره محمد الحموي387413203897

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 63مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

64مراقب زراعي

92كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1704.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-01القنيطرة14060011683صبحيه الفندياميره محمد العلي387513203898

وزارة الزراعة الال3011.0020170ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1997-01-20القنيطرة14010082208سلوىرقيه احمد احمد387613203899

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال236.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09010218831بشرىرؤى عبد القادر العبيد387713203900

133مؤشروزارة الكهرباء258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2011.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-04-02السويداء13130004837اناسآيه حسام حرب387813203901

275كاتبوزارة الدفاع102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-08السويداء13130005084اعتدال بو حمدانرنى زياد ابو حمدان387913203902

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-21ريف دمشق03210016496صبحيةسحر جمال غريبه388013203903

231مساعد فني أولوزارة الصحة230مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.5020200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-30ريف دمشق03180076964وحيدهفاطمة محمد سنيور388113203904

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال69.2720140تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1992-06-12السويداء13060023788إنصاف عطا هللانسرين عطا هللا عطا هللا388213203905

المواد األولية

274كاتب رئيسيوزارة المالية369

493كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال182.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-07-25ريف دمشق03280054447صبحيهجمانه علي حيدر388313203906

83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدلالال1352.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-01ريف دمشق03280054421صبحيهريما علي حيدر388413203907

المعهد التقاني للهندسة معهد1983-01-01ريف دمشق03110037511مفضله نصر الدينبهيه شفيق عماد388513203908

الميكانيكية والكهربائية

قياسات فيزيائية وضبط 

جودة

82عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.8620030

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01القنيطرة14010100138أمينه إبراهيممروه خليل األحمد388613203909
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-09ريف دمشق03280044066مناعهايمان يحيى نوح388713203910

والتعاون الدولي

289كاتبوزارة الدفاع17منشئ

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال194.0020040علميثانوية عامةثانوية1983-04-01ريف دمشق03280049524حمده حيدرسعاد عبد هللا حيدر388813203911

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1877.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-15الالذقية06160027281حياةزهور يسير سلطان388913203912

هيئة التخطيط 101كاتب ضبطوزارة العدلالال167.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03دير الزور04010511970حنانميديا محمد صالح القاري389013203913

والتعاون الدولي

289كاتبوزارة الدفاع17منشئ

63كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-01حمص04230015654صباحآمال حسن ديب389113203914

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-10دير الزور09010041394امل الحميديآية نديم الحاج عطوان389213203915

89كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدلالال1503.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-20ريف دمشق03180069569خولهفاطمه طعان الغالول389313203916

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1982-07-01إدلب07040047862صبحية غضباننسرين محمد العبد هللا389413203917

106كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1666.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10إدلب07100056387فاطمةزهرة ابراهيم االيوب389513203918

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1821.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-05ريف دمشق03010166588روضه يونسميساء عبد الكريم الزيد389613203919

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.4820050تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1985-06-11ريف دمشق90010044984مريممنى اسماعيل احمد389713203920

المواد األولية

274كاتب رئيسيوزارة المالية369

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2087.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-12-13ريف دمشق03300066855وفيقةريما وليد مستو389813203921

98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-01إدلب07030005731زينب زينفاطمة يوسف صوفان389913203922

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-07ريف دمشق03300066837وفيقهمنى وليد مستو390013203923

61كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلنعمال181.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20دير الزور09010224497ساميهامتثال صالح الصالح390113203924

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-29ريف دمشق03150001195ضوية كاتبهياسمين خالد كاتبه390213203925

وزارة االدارة الال2699.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-08-26دمشق01010652267رحاب بريغشهبة ايمن الشامي390313203926

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

254كاتب أولوزارة المالية253كاتب اولوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1530.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-04-01ريف دمشق03170021587حليمهعمار محمد دياب390413203927

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-20ريف دمشق03180022932رويدهصبحيه خالد سميد390513203928

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-15القنيطرة14050036391غازيهاماني محمد الحسين390613203929

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2126.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-20درعا12150003725أمللميس عبد الرحيم البدوي390713203930

118كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال3148.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-21ريف دمشق03150000291دنيا محفوظمروة نايف غزال390813203931

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1810.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-18دمشق90010010103لطفيةايات نصر سمني390913203932

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال72.7020190تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-01-01ريف دمشق03040015421وضحههاشم نصر نصر391013203933

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

97كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال224.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-11القنيطرة14060016763انتصارخوله صالح فندي أبو سيف391113203934

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1915.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-07-15ريف دمشق03300030210حورية الزهريمنال أحمد الزهري391213203935

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-01القنيطرة14020056669فاطمه غزليعبله محمد الحوراني391313203936

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1955.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-05-20ريف دمشق03300043678فاطمه رمضانسالم يوسف شودب391413203937

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-09ريف دمشق03330041434فاتنةرجاء ياسر نعمان391513203938

266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال2242.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-03-14ريف دمشق03130000014فلاير بشارهجودي فيليب الحرشاوي391613203939

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-30حماه05140031615وظيفهسهير صقر ابراهيم391713203940

103كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال171.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-09-09القنيطرة14060032093رسميه شاويشنور الهدى حسين الشاويش391813203941

المعهد التقاني إلدارة معهد2001-01-01ريف دمشق03130002123ريمهسوسن محسن حمصي391913203943

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال74.5020200إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-01ريف دمشق03250050312جميله العبارمنور فارس عثمان392013203944

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال151.0020090علميثانوية عامةثانوية1990-06-08ريف دمشق03140003840رغده مقدحرنيم زهر الدين ملقط392113203945

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال150.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-09-20ريف دمشق03150013104امنهفاطمه نبيل دره392213203946

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1978-08-16ريف دمشق03200038561رجاءمها محمد يوسف392313203947

وزارة االدارة الال304.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1984-05-25ريف دمشق90120002470دالل العائديغدير محمد علي الحاج أحمد392413203948

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة 254كاتب أولوزارة الماليةالال1487.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01درعا12040028745سوسنغفران أحمد دماره392513203949

المحلية والبيئة

266كاتب اولوزارة المالية37جابي

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلنعمال137.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-01دير الزور09040064596عائشهفاطمه عباس العبيد392613203951

وزارة النفط 1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال2418.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-20ريف دمشق03280028146فطوممحمد عمر حيدر392713203952

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1039فني كهرباء

المعدنية

1040فني كهرباء

وزارة التجارة الال369.0020110ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1993-09-05دير الزور09010262093حامديه الحسينوفاء مشعل الهالل392813203953

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 251عامل مكافحة وتعقيم

واإلصالح الزراعي

75مراقب زراعي

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال69.3220210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-09-25القنيطرة14030008412صبحيةبشرى علي الخلف392913203954

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

119كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال2023.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-01حمص04070035622فاطمه جبلنور مصطفى الحالق393013203955

133مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربية258كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-03-10ريف دمشق03250099922يمنهرنده خالد سعده393113203956

وزارة الزراعة الال78.7820030انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1983-07-29القنيطرة14010044480سعادخوله غازي النايم393213203957

واإلصالح الزراعي

63مراقب زراعي

وزارة االدارة المحلية 136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة الماليةالال1486.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-08-25ريف دمشق03010137096ميادهياسمين نديم قاديش393313203958

والبيئة

30مدقق نفقات

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2314.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1979-08-10دير الزور09010139525فضيلهمريم خطاب الحسن393413203959

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1556.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-10القنيطرة14704020694فاتن احمدرهف خالد احمد393513203960

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-02القنيطرة14030086196فاطمهروان عمار السعود393613203961

62كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-02-04ريف دمشق03010141192سهامثريا محمد االبراهيم393713203962

وزارة الزراعة الال70.3920130علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1992-05-01ريف دمشق03100005992فضيلهياسمين ملحم خالد393813203963

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 67مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 66مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

65مراقب زراعي

1435معلم حرفةوزارة التربية93عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال63.5920210تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد2001-07-01ريف دمشق03280054379انصافمحمد حيدر حيدر393913203964

وزارة االدارة 130مؤشروزارة الكهرباءالال126.0020060علميثانوية عامةثانوية1989-01-10إدلب07040051025ميادةأماني نهاد حاج حسن394013203965

المحلية والبيئة

266كاتب اولوزارة المالية37جابي

275كاتبوزارة الدفاع103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال2032.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-09درعا12160044740نعمهديانا محمد الرحوم394113203966

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال3145.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-02ريف دمشق03280051654خديجهياسمين خالد بريجاوي394213203967

وزارة االدارة الال317.0019983ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-06-30ريف دمشق03100003127فاطمهمحمود محمد بيطار394313203968

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-06-23ريف دمشق03110055240رمزيهعتاب سليمان سكيكر394413203969

سابقا

1336مدرس مساعدوزارة التربيةالال59.1420020انكليزي

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-02-15ريف دمشق03260005757ابتساملمى حمزه بدران394513203970

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2149.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-27ريف دمشق03040002074حليمهاحمد سليم وفا394613203971

1422معلم حرفةوزارة التربية265منشئوزارة المالية1394مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4920090هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1988-06-27درعا12020033672حسنهنجالء يوسف المحمد394713203972

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال69.8620120تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1990-02-19ريف دمشق90010078795نصرةفاطمة رياض محمد394813203973

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1467.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-13ريف دمشق03280051229خديجههند خالد بريجاوي394913203974

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-15ريف دمشق03040001140امنهنخيل اديب جمعة395013203975

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال166.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-02-02ريف دمشق03180062554مريمحليمه محسن جراح395113203976

62كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال1652.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حماه05170049831مائسه  ابو الوردعلي هيثم عون395213203977

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال113.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1968-11-20ريف دمشق03020025795يسرى بلوزههديه حسني الحمد395313203978
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد التقاني للعلوم معهد1998-02-07حماه05100041822حسيبه سمندرأرسوله نواف ابراهيم395413203979

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال65.2820200مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

64كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1839.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1992-08-19دمشق14030082006امينه عبديشيماء عدنان المخيبر395513203980

136مؤشروزارة الكهرباء252كاتب أولوزارة الماليةالال174.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-08-20ريف دمشق03080079914نورهبدور ياسين االحمر395613203981

هيئة التخطيط 63كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-10القنيطرة14030078525نسرين الناطورلميس غازي الحمود395713203982

والتعاون الدولي

64كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1995.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-05ريف دمشق03120011055نهله المصريمريم يحيى عويج395813203983

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2143.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-20ريف دمشق03120035247ميسونمروه مروان شعبان395913203984

وزارة االدارة المحلية 92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-01ريف دمشق03210009838فهميه زاهدهسليمه محمد عبد النبي396013203985

والبيئة

36شرطي

265منشئوزارة المالية224مساعد فنيوزارة الصحة65كاتب ضبطوزارة العدلالال75.3520070هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1988-03-21درعا12020035121صباحنهى علي خبيز396113203986

274كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال1396.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-06-27ريف دمشق03140018527نهله شباطاسراء محمد شباط396213203987

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1855.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-08دمشق01010857164شمسه الفاعوريراما حسن الجوالني396313203988

وزارة االدارة المحلية 78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1826.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1985-11-17ريف دمشق03210027287داللاسرار احمد سليمان396413203989

والبيئة

72شرطي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1780.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-20ريف دمشق03140018292آمنه ابو عليوالء صفوان ريحان396513203990

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2370.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-15الالذقية06010433675ميساءنوال ايمن علي396613203991

المعهد اعداد مدرسين معهد2002-01-01القنيطرة14060030886بديعهفاطمه مجبل جاسم396713203992

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0720210تربية فنية

وزارة االدارة الال420.0019980ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-03-10ريف دمشق03360015533جميلهروضه محمد سنوبر396813203993

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 41محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

89كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-06-20ريف دمشق03280054008فاطمهاسماء نور الزهر حقوق396913203994

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال2098.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-09-30ريف دمشق03120030612عليافاطمه يحيى غانم397013203995

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال2383.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-04-17ريف دمشق03110076237حميدهيارا كمال مسعود397113203996

وزارة الزراعة الال405.0020030ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1985-02-10الالذقية06090007878رفيقه الشوىهاله توفيق محمد397213203997

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-06ريف دمشق90010047090مفيدةميرفت مصطفى محمود397313203998

93كاتب ضبطوزارة العدل75كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال1451.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-11القنيطرة14060037044زينب القطاناميره جمعه ابراهيم397413203999

98كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-14ريف دمشق03060009223بدريهامنه خالد فرح397513204000

وزارة الزراعة الال76.0920200إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-03-25ريف دمشق03130014407حمدهخدبجه عيد ابو عساف397613204001

واإلصالح الزراعي

61مراقب زراعي

وزارة التجارة الال375.0020010ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-08-14طرطوس01030021185ايفيتدارين خليل قمحيه397713204002

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

252بائع

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1713.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03140005754حليمة قاسماسراء زهير قاسم397813204003

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1339.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-01طرطوس03250098296ثناءياسمين خالد جابر397913204004

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال187.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-04-08ريف دمشق03120003906خديجة خليفهعبير ياسر عباس398013204005

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2022.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-09-26ريف دمشق03210011820خديجهايمان نزار مرعي398113204006

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال131.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-07-14القنيطرة14040001005سميرةمي امجد فرح398213204007

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1643.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-13ريف دمشق03200044701مريمضياء طالل التل398313204008

والبيئة

21شرطي

130مؤشروزارة الكهرباءالال1603.0020200علميثانوية عامةثانوية1999-06-01إدلب07040059819فتحية ابو الخيراية يحيى ابو الخير398413204009

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1357.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-28ريف دمشق03140056055غاده الشيخهمروى محمد الرواس398513204010

94كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1583.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-06-01ريف دمشق03250094419انتصاررؤى زكريا جمعه داود398613204011

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع115كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-05ريف دمشق03130015929صبحيه صالحعلي أحمد صالح398713204012

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1938.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-30ريف دمشق03040018481سعديهشروق احمد غزال398813204013

وزارة الزراعة 130مؤشروزارة الكهرباءالال1679.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-02-17ريف دمشق90010230979اعتدال شحادةصفا عبد هللا حسين398913204014

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

277كاتبوزارة المالية1023

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-17القنيطرة14010086012منى رحالجاسم محمد أحمد399013204015

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2316.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-10الالذقية06090012132روضه العلونيهال محمود العلي399113204016

266كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباءالال259.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-05-01القنيطرة14060034260ماجدنور محمد هاشم399213204017

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال2639.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-01ريف دمشق03210021927عائشهعفراء علي فارس399313204018

المعهد التقاني للعلوم معهد1992-04-05ريف دمشق03060003392سعديهايمان عمر المصري399413204019

المالية والمصرفية

وزارة التجارة نعمال65.7620190مصارف

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية246مدخل بيانات

275كاتبوزارة الدفاع62كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-13ريف دمشق03330053768فكريه قويدرناديا تيسير زغلول399513204020

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2085.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-11-10ريف دمشق03040007517عليامريم فتح هللا غزال فتح هللا399613204021

وزارة االدارة الال1902.0020190علميثانوية عامةثانوية1993-08-27ريف دمشق03010117792ماجدهمريم عبد العزيز عيون399713204022

المحلية والبيئة

262كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباء30مدقق نفقات

113كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020088أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10الرقة11050048581امينةخلف فرحان العويد399813204023

وزارة التجارة الال4351.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1997-09-27ريف دمشق03250045354فاطمه المطعونأماني أحمد طه399913204024

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع252بائع

ارزاق

271

وزارة االدارة الال3459.0020160ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-08ريف دمشق03140002817عليااية محمد قاسم400013204025

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03310012645هديه شلبيملك محمد سردار400113204027

وزارة االدارة المحلية 254كاتب أولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال205.0020060علميثانوية عامةثانوية1987-03-21ريف دمشق03120033330عائشهروال احمد راجح400213204028

والبيئة

74جابي

103كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-12ريف دمشق03250045388ماجده طهإسراء شفيق طه400313204029

وزارة الزراعة الال64.3320140علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1992-01-14ريف دمشق03050019042فايزهنهاد خالد الكيالني400413204030

واإلصالح الزراعي

72مراقب زراعي

وزارة االدارة الال1711.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-14ريف دمشق03010072816نوربيان احمد سريول400513204031

المحلية والبيئة

262كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباء30مدقق نفقات

63كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع113كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-21القنيطرة14010090113فاطمهشفاء ابراهيم القدرو400613204032

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-29ريف دمشق03310048902مياده شكيرسحر مدحت النمر400713204033

261كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1995.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-02-02ريف دمشق03140012032فاطمه عدسدعاء يوسف الحلبوني400813204034

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-20حمص04210033744تمام سعد الدينفادية خليف العاصي400913204035

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-29ريف دمشق03150032219نذيرهنور محمد خير الفرخ401013204036

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-09السويداء03110034025نزيرهروفيده عبدهللا عماد401113204037

262كاتب اولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2544.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-07-10ريف دمشق03150014423ابتسام كنعانحنين محمود بكر401213204038

86كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال207.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-06ريف دمشق03040025345خيريه حمدانمرفت محمد حمدان401313204039

117كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-20ريف دمشق03280069845مأبولهوهيبه مصطفى زيتون401413204040

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-22ريف دمشق03200011136سعادفاطمه عبدالمعين الداالتي401513204041

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال158.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-24ريف دمشق03090008053فاطمة ريمةتوفيق محمد ريمة401613204042

63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-18ريف دمشق03310048661ميادة شكيرفلك مدحت النمر401713204043

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1846.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-15القنيطرة14040069828سعدهرحمه تركي االحمد401813204044

وزارة االدارة الال2591.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-10-14ريف دمشق03200009570منى جوهريمنى صالح قصص401913204045

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية22جابي

268كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباء258كاتب اولوزارة الماليةالال177.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-03-26طرطوس04010634737زينبفلك مصطفى السوده402013204046

هيئة التخطيط والتعاون 103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال139.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-11-17ريف دمشق03130006922نهالهند جهاد أبوحامد402113204047

الدولي

17منشئ
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2085.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-06-29الالذقية06070015692ناديارهام حافظ زهيره402213204048

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال69.0020110تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1991-01-01السويداء13010007415وسام زين الدينلبنى بسام الجرماني402313204049

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

381مراقب فنيوزارة الصناعة1434معلم حرفةوزارة التربية103عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال75.2220070تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1987-01-01درعا12020012289مريممحمد خالد الدوس402413204050

1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء115عامل مهنيوزارة الكهرباء114عامل مهنيوزارة الكهرباءالال299.0020043كهرباءثانوية صناعةثانوية1985-06-20ريف دمشق03050006967حسنا شعبانيوسف عبد الجليل شعبان402513204051

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال124.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-26ريف دمشق03150014452أمنهابتسام دياب كنعان402613204052

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاعالال154.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-25الالذقية06090132153فاطمه عضيمهيارا علي عضيمه402713204053

276كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال129.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-12-20ريف دمشق03110048226نسيله الحجلهسلوى فريد راشد402813204054

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1988-01-02حلب02120076675عيوش محمد علي الخللوعلي يحيى الشاشو402913204055

والتمويل

وزارة االقتصاد الال68.6020099محاسبة

والتجارة الخارجية

وزارة الشؤون 97مدقق مالي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

123منشئ رئيسي

274كاتبوزارة الدفاع276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال2279.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-15ريف دمشق03040002705حمدهصفاء عبد الحكيم الخصي403013204056

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-05-01ريف دمشق03200007955منتهاحليمه عبدالوهاب عثمان403113204057

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1609.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-12ريف دمشق90010179820عليا الدنفزهرة وليد عوض403213204058

وزارة الزراعة الال60.1019983إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1976-06-17ريف دمشق03120017183مريمكنانا محمد حماده403313204059

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

69مراقب زراعي

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2109.0020139أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-02القنيطرة14010002166فطيم المحمدمحمود عبد الرحمن محمد403413204060

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1900.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03150034298سوسنميرزا موفق عموره403513204061

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1569.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-02-15طرطوس10160118034مها محمداليسار ياسر علي403613204062

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

1168مساعد فني أولوزارة الصحة689مساعد فني أولوزارة الصحة688مساعد فني أولوزارة الصحةالال66.4220190صيدلةالمعهد التقاني الصحيمعهد2001-01-01ريف دمشق03190042406هدىاسيل سعيد الغاوي403713204063

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1954.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-08درعا12170027434نزيهامريم يوسف الدعاس403813204064

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال223.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-08-04ريف دمشق03210023516امينه علياهنادي صالح عليا403913204065

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة الماليةالال198.0020133علميثانوية عامةثانوية1995-09-07ريف دمشق03110019519نزهه عونموسى شجاع ابوعقل404013204066

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1992-09-04ريف دمشق03040025364خيريهجوريه محمد حمدان404113204067

77كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-04-19ريف دمشق03050000516عيده عبد النبيإيمان علي عبد النبي404213204068

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-02ريف دمشق03140010562زهورحياة عبد الرزاق االسد404313204069

وزارة االدارة الال2593.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-16ريف دمشق03200011053سعادرانيا عبدالمعين الداالتي404413204070

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية59جابي

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2309.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-11-07ريف دمشق03300123865اتحادات النادررهام عادل النادر404513204071

وزارة االدارة الال119.00200910علميثانوية عامةثانوية1990-04-20ريف دمشق03280063544حسنهبسام محمد فوازه404613204072

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 37جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 25جابي

والبيئة

43جابي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1555.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03140054503رشافريده حسين المكاوي404713204073

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال185.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-29ريف دمشق03040014859خيريهموده نديم جمعه404813204074

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1980-05-15ريف دمشق03280049987فاطمههديه محمود البيك404913204075

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1979-07-05طرطوس10230004641ضهيرهرانيه فائز الكردي405013204076

275كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-27ريف دمشق03250018876منى العبيدسيرين عدنان بيرقدار405113204077

المعهد التقاني للعلوم معهد1993-05-27ريف دمشق03190021446مريمحنان حسن العبد405213204078

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الداخلية 267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال68.2120190مصارف

وحماية المستهلك

246مدخل بيانات

71كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال1529.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-23ريف دمشق03080034243خولهآالء عبد الفتاح هالل405313204079

258كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال147.0019970علميثانوية عامةثانوية1978-02-14حمص04100019337زهوهرجاء حنا صوان405413204080

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1649.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-26ريف دمشق03350013085نها ياغيآيه خالد مان الدين نصر405513204081

وزارة التجارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1940.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-13ريف دمشق03140010597اكتمالديمه مصطفى االسد405613204082

الداخلية وحماية 

المستهلك

268كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1229.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-01ريف دمشق03250090938مريمنعيمه محمود شتو405713204083

71كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدلالال2295.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-10القنيطرة14060037042زينبنسرين جمعه ابراهيم405813204084

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-06القنيطرة14040058803ثنيهمنال موسى االبراهيم405913204085

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال128.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1982-12-08ريف دمشق03220018357صبحيهمنار علي محمود406013204086

وزارة التجارة الداخلية 133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2439.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-10حماه05190028254ازدهاررحاب غسان يحيى406113204087

وحماية المستهلك

1016مدقق

وزارة التجارة الداخلية 133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2714.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-06-13حماه05190028249ازدهارمريم غسان يحيى406213204088

وحماية المستهلك

1016مدقق

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2102.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09060001041تمام الحمادعيده عكله الهيشان406313204089

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال68.7420110تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1987-02-22القنيطرة14010083050حليمههدى محمد علي406413204090

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال1586.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق03050040938عيده شحاده العليغزاله محمود العلي406513204091

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

258كاتب اولوزارة المالية1024

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-08القنيطرة14040058795ثنيهمنى موسى االبراهيم406613204092

278كاتبوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال75.6120210مصارف وتأمينالمعهد التقاني التجاريمعهد2001-05-07ريف دمشق03190014586ثناءآية ماجد المصري406713204093

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1453.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-30ريف دمشق03050040905مهاهديل عواد العلي406813204094

وزارة االدارة الال289.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-01-06ريف دمشق03100016569حوريه النرشأحمد أسعد نرش406913204095

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 47محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

275كاتبوزارة الدفاع62كاتب ضبطوزارة العدل489كاتب ضبطوزارة العدلالال2274.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق09010009742مرفتمريم عيسى الحندي407013204096

وزارة االدارة الال151.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01ريف دمشق03120023200ديبه زحالنناريمان جمال زحالن407113204097

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 115كاتب ضبطوزارة العدل64شرطي

الدولي

17منشئ

113كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال2550.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1990-02-04القنيطرة14060002914خالديه البكردعاء بكر بكر407213204098

وزارة االدارة الال194.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-10-10ريف دمشق03200010094سعاد قطريهآالء قاسم طالب407313204100

المحلية والبيئة

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية59جابي

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1183.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02ريف دمشق03310056075اميهنعمه عبده حسن امين407413204101

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2201.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01القنيطرة14040073053سناءاسراء اكرم المحمد407513204102

90كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-23ريف دمشق03160014341هيامصالحه زاهر التجار407613204103

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-05ريف دمشق03150019097عليازينب رسالن الدكاك407713204104

هيئة التخطيط النعم1671.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-13ريف دمشق03250090850رمزيههبه خالد حسنين407813204105

والتعاون الدولي

107كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-08-20ريف دمشق03140008807حليمة حمودأمل إبراهيم الديب407913204106

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال77.7820210محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2412.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03150001019إمتثال الزهرهنور كمال طالب408013204107

262كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1615.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-09-20الالذقية06230010203ربا أسعدمحمد جابر حمود408113204108

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2186.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-10-16ريف دمشق03140002409يسرى المكاويآالء رمضان المكاوي408213204109

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال249.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-02-01دير الزور09080054755نفودكامله جمال العبد هللا408313204110

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03040005208انتصار البدويمياس محمود هيشان408413204111

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 19أمين صندوق

والبيئة

30مدقق نفقات

وزارة االدارة 59كاتب ضبطوزارة العدلالال244.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-25ريف دمشق03040027512آمنة خلفنسرين قاسم عيد408513204112

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 27منشئ رئيسي

الدولي

17منشئ

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1476.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-21ريف دمشق03210029710فاطمهامال فخري حيدر408613204113

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1722.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-24ريف دمشق03140027757تركيه حسينساجده مروان الحاج عمر408713204114

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1379.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03140010586امنهراعيل حامد االسد408813204115

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1746.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-23ريف دمشق03090007778مريمبراءه عبدو طه408913204116

70كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-02طرطوس10090097556عليا ماضينسرين نزيه صيوح409013204117

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-01ريف دمشق03140042708يمانه صماديرنا لطفي صمادي409113204118
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82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال137.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-19ريف دمشق03090007864فاطمهوفاء أحمد نصار409213204119

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2099.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-05ريف دمشق03050010462آمنة نصرالمعتصم باهلل وليد أبو الخير409313204120

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال308.0020050كهرباءثانوية صناعةثانوية1987-08-14ريف دمشق03140053293جهينة قوقسمحمود اسماعيل صمادي409413204121

اولى

107عامل مهنيوزارة الكهرباء106عامل مهنيوزارة الكهرباء1033

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1334.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-07-27ريف دمشق03190032366هيامآمنه عبد الكافي حامد409513204122

67كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1428.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-01حماه05190012640احالم رضامريم ابراهيم خليل409613204123

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1917.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-22ريف دمشق03150024329نجاحبشرى محمد فرهود409713204124

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2059.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-01ريف دمشق03140056242كوثررشا صمادي الدعاس409813204125

135مؤشروزارة الكهرباء280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال157.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03200033415سميرهفاطمه فرزات مستو409913204126

1437معلم حرفةوزارة التربية100عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال76.2620099تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1986-03-20ريف دمشق03130013637فايزهأحمد نواف عثمان410013204127

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2511.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-09-23ريف دمشق03150027552نهادرنا محمد طالب410113204128

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1707.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-06القنيطرة14040022792عبير السعيدسالم محمد سعيد410213204129

116كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03210016433حسن نور الدينوعد محمد الداالتي410313204130

115كاتب ضبطوزارة العدلالال1523.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-20ريف دمشق03130032315امنهرحاب قاسم حماده410413204131

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020123أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-02القنيطرة14050075159خولة توهانباسل محمد توهان410513204132

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2069.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-27ريف دمشق09010041409املحنان نديم الحاج عطوان410613204133

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1987.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1986-10-10دير الزور09010041519املعبير نديم الحاج عطوان410713204134

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال164.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-03ريف دمشق03140028818غادهوالء رامز سعدهللا410813204135

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2236.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01حماه05120034751ليمونةفلك صالح سليمان410913204136

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال240.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-01-01إدلب07040038439لميافاطمة جعفر خالد411013204137

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1947.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-04حماه05150054382نوخةوالء نمر خلوف411113204138

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءنعمال119.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-06-04إدلب07040038390لميابسمه جعفر خالد411213204139

63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01حماه05140004233فريزه صقرهاني كاسر جديد411313204140

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-31حمص06010373689غادةهبة غسان عبود411413204141

78كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1994.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-19ريف دمشق03140001963لينا عليانياسمين صالح الدين ريحان411513204142

وزارة االدارة نعمال2712.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-05ريف دمشق03050011915حسنا الشايبغدير فرحان الشايب411613204143

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 44محاسب

المحلية والبيئة

50محاسب

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1539.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-20ريف دمشق03110040211سناء راشدثراء نزيه السقعان411713204144

98كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2153.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-08-01الحسكة08020056332فاطمه العمرحنان عبد العزيز المسعود411813204145

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال1726.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-28دير الزور09010222843راغده الشويلهشهد محمد الحمد411913204146

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1665.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-05-21ريف دمشق03250053822سوسن عثمانوفاء عبد هللا المصري412013204147

وزارة الزراعة الال242.0020100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1990-01-01دير الزور09010295659نجوى الجمعة الدخيلفضيله زياد الدخيل412113204148

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

230مساعد فني أولوزارة الصحة231مساعد فني أولوزارة الصحة690مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.5020180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-01-08ريف دمشق03030007671ملكاسماء خير االخرس412213204149

وزارة التجارة الال2548.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-03القنيطرة14020027257صفاء الشريحيامنه حسن الشريحي412313204150

الداخلية وحماية 

المستهلك

1016مدقق

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1426.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-11حلب02390175652املمروه حسن المحمد المحيو412413204151

وزارة االدارة الال221.0020009ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1982-07-15ريف دمشق03230016012فاطمه مرعيراجح حسن ابو عساف412513204152

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاعالال112.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-08-30الالذقية06090034803سعادفاتن رفيق حميد412613204153

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2219.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02ريف دمشق03050056739ربيعه الكيالنيفاطمه تيسير الشيخ412713204154

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2141.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01إدلب07030097092فضيله كحالدانيا طراد عرو412813204155

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال261.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-04ريف دمشق03280058799سماهركنانه وليد المزاز412913204156

85كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال1799.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-21دمشق01030209061جوهربشرى أيمن المطيط413013204157

وزارة االدارة الال2892.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2000-08-26القنيطرة14060025371فرجه المحمدمنى محمد حمدان413113204158

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدلالال1559.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-08-15ريف دمشق03010181835منالاسراء محمد خير نسرين413213204159

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1816.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-09-02ريف دمشق03080020686وصال سلعسعزيزه أكرم محيسن413313204160

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال189.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-10ريف دمشق03080088422ميادةإلهام فؤاد دخان413413204161

وزارة االدارة الال295.0020085ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-10القنيطرة14050034380فايزهعالء احمد سليم413513204162

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 245محاسب

والبيئة

29محاسب واردات

هيئة التخطيط والتعاون 66كاتب ضبطوزارة العدل274كاتبوزارة الدفاعالال1901.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-01ريف دمشق03060024209مالكرهام عمر زهره413613204163

الدولي

17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-05-01السويداء13010184034نزيههراويه جمال كيوان413713204164

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.0920070تربية موسيقية

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال127.0020080علميثانوية عامةثانوية1990-03-29ريف دمشق03080020382وصال سلعسهبا أكرم محيسن413813204165

هيئة التخطيط والتعاون 59كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاعالال1732.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-02-01ريف دمشق03060024202مالنرحاب عمر زهره413913204166

الدولي

17منشئ

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1730.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01القنيطرة14040066194مريم قطيشغفران محي الدين علي414013204167

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-31القنيطرة14010094484فاطمهخديجة محمد الحسن414113204168

115كاتب ضبطوزارة العدلالال1699.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-10-01ريف دمشق03120048250بديعه عبودمحمد احمد طيجن414213204169

وزارة التجارة الال3633.0020130ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1995-06-10دمشق01030409750نجاح زيدانأسماء محي الدين عبد الرؤوف414313204170

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 66محاسب

والبيئة

73محاسب

وزارة الشؤون 1423معلم حرفةوزارة التربية1395مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0020060شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1979-01-22ريف دمشق03350021862سهامهيفاء حمد زين الدين شرف414413204171

االجتماعية والعمل

59منشئ رئيسي

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01ريف دمشق03120030294مريم حصويهقيس عمار حصويه414513204172

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-02القنيطرة14010094486فاطمةاميمه محمد الحسن414613204173

131مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال111.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-07-18القنيطرة14040078592نداعايده قاسم معن414713204174

معهد التربية الفنية معهد1999-04-14ريف دمشق03160000516فاطمةأريج نبيل جريش414813204175

التشكيلية والتطبيقية

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2820190رسم

وزارة االدارة الال3148.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-08-21ريف دمشق03110039049وعد الكريديراما كمال كبول414913204176

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 62محاسب

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1050عامل مخططات

والبيئة

38محاسب

وزارة االدارة الال154.0020038أدبيثانوية عامةثانوية1985-03-02ريف دمشق03280047528فاطمهمحمد عبد السالم بدير415013204177

المحلية والبيئة

83كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل26جندي إطفاء

معهد التربية الفنية معهد2000-01-01ريف دمشق03160021579اسمهان لغايمريم محمد المحصل415113204178

التشكيلية والتطبيقية

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020190رسم

275كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1832.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03140058965كوكب قاسمأحمد مصطفى حجازي415213204179

109كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدلالال1494.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-04-18ريف دمشق03010128960عيدهرقيه محمد السعيد415313204180

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1991-09-04طرطوس10050017658سميره حسينهويده احمد حسن415413204181

63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال1632.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-03الالذقية06090039308ميادههبه نعمان جعفر415513204182

63كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال2115.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-10الالذقية06200039922سوسنهديل زهير محمد415613204183

68كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال127.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1984-04-09إدلب07170019328منيرة طمناحالم إبراهيم حمصي415713204184

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال283.0020079ميكانيك المركباتثانوية صناعةثانوية1989-02-13ريف دمشق03280007180خديجهسبيع حسين عرابي415813204185

ومراقبة مراجل

383أمين مستودعوزارة الصناعة375

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1878.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-26ريف دمشق03040012525فلك جمعهفاطمه خالد جمعه415913204186

61كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-07-10ريف دمشق03250052555فاطمهنعيمه محمد سعيد خليل416013204187

وزارة االدارة 280كاتبوزارة الماليةالال2643.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-06-16ريف دمشق03200008317جواهر عثماننرجس يوسف عثمان416113204188

المحلية والبيئة

59جابي

100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال179.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-05ريف دمشق03300050589عائشهوعد محمد السعيفان416213204189
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103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-11حماه05150112866هناءوالء مفيد الحسن416313204190

62كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1989-04-10حماه05120011975غادهبشرى حسن الطويل416413204191

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال174.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01دير الزور09050074206وردهفاطمة حسن الياسين416513204192

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1491.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-08حماه05050143948انتصارحسين علي خليل416613204193

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال4003.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-02-20حمص03150000574بشيرة عبد القادرأحمد عبد الرحمن محمد طالب416713204194

اولى

1033

275كاتبوزارة الدفاع70كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال169.00200210أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-26ريف دمشق03100024681صفادأسعد أحمد جمعه416813204195

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-24الالذقية06020030225داللنداء حسن زكريا416913204196

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1551.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-18ريف دمشق03010028902اميرهصباح محمد عطايا417013204197

94كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل96كاتب ضبطوزارة العدلالال2251.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-25دمشق06110083137جوليانا محمدآالء فراس علي417113204198

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-09-20حمص04030002319اسعافانعام يونس اليوسف417213204199

695مساعد فني أولوزارة الصحة694مساعد فني أولوزارة الصحةالال85.3320190مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-03-01ريف دمشق03160002355سمراسراء زياد شنان417313204200

وزارة االدارة الال135.0019920علميثانوية عامةثانوية1974-07-04ريف دمشق03010064325منيره العاقلحسنيه مصطفى العاقل417413204201

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال1809.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-12-18الالذقية06200021515سعادسارا عاطف عطاف417513204202

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1332.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03150042516فاطمهتسنيم علي قيروط417613204203

228مساعد فني أولوزارة الصحة226مساعد فني أولوزارة الصحة227مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.6520190مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-09-09ريف دمشق03010157265نعمهلوليا تيسير المندو417713204204

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدلالال2267.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-09-10الالذقية05130030523أميرة ربيعلوران محسن ربيع417813204205

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2204.0020144أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-09القنيطرة14010083414هيلهعبد الرحمن عدنان الصالح417913204206

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-04-05دير الزور09050045839قضهرانيا عبد هللا العمر418013204207

وزارة االدارة الال2388.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-16ريف دمشق03120025132ساميهسمر احمد العبيد418113204208

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 39جابي

المحلية والبيئة

133مؤشروزارة الكهرباء74جابي

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1794.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01القنيطرة14050045540سحرسها ابراهيم الرهبان418213204209

وزارة االدارة الال1626.0020200علميثانوية عامةثانوية1986-02-02ريف دمشق03010018055مطيعه عيونحنان عبد العزيز برخش418313204210

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة الزراعة 253كاتب اولوزارة الماليةالال171.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-08-20ريف دمشق03230004948فاطمهاالء عادل عبد الواحد418413204211

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

280كاتبوزارة المالية1022

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2555.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-03دمشق01010259581سعادمجدولين فاروق طوش418513204212

وزارة الزراعة 253كاتب اولوزارة الماليةالال170.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-11-02ريف دمشق03230004969فاطمهميسم محمد العر418613204213

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

280كاتبوزارة المالية1022

253كاتب اولوزارة المالية135مؤشروزارة الكهرباء134مؤشروزارة الكهرباءالال237.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-03-21ريف دمشق03210024322سلمىمنى محمود غنيه418713204214

73كاتب ضبطوزارة العدل111كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال2093.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01دمشق01010259598سعادمرفت فاروق طوش418813204215

85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-01ريف دمشق03150002912آمنة االخرسهيفاء محمد األخرس418913204216

112عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال3437.0020180كهرباءثانوية صناعةثانوية2000-01-04ريف دمشق03280068223زكيهزكريا علي البيروتي419013204217

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019994أدبيثانوية عامةثانوية1980-10-25ريف دمشق03140032293فاطمهمصطفى محمد مرعي419113204218

وزارة الزراعة الال2317.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-09-25ريف دمشق03150012191تغريد فرهودأماني عبد اإلله قاسم419213204219

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

والبيئة

19أمين صندوق

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-11-10إدلب07210087847انصافراميا احمد ريحانية419313204220

وزارة االدارة الال262.0020079ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1990-01-01ريف دمشق03140019828وفاءأمجد تيسير الشيخ عمر419413204221

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

230مساعد فني أولوزارة الصحة23مساعد صحيوزارة التربيةالال71.9320150تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1994-01-06ريف دمشق03180001425سهامميسون محمد باكير419513204222

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1751.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-10-06ريف دمشق03150042421لينارومنس ماهر الفاضل419613204223

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

1026مساعد أمين مستودع

235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحةالال85.0020210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-12-08ريف دمشق03140016859فاطمهامل احمد نجمه419713204224

وزارة االدارة الال2010.0020170علميثانوية عامةثانوية1997-06-09حمص04200068423ختامساره خالد الخليف419813204225

المحلية والبيئة

258كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء71جابي

وزارة االدارة الال2526.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03150041598سلوىوالء نواف حمود419913204226

المحلية والبيئة

259كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء19أمين صندوق

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2289.0020153أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15ريف دمشق03230012087جميلةمحمد عبد الرحيم العر420013204227

والبيئة

21شرطي

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال2161.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1982-10-05درعا12060002661سعادفاتن فايز المعاني420113204228

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1765.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حلب02080054570عدلةخلود محمد وليد الحسن420213204229

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال134.0020089أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-01القنيطرة14040024603فاطمهاحمد تيسير زغلول420313204230

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1619.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01درعا12060002680سندسحال علي العباس420413204231

275كاتبوزارة الدفاع82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال1996.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-30ريف دمشق90120003648سعدية خضرلمياء عيسى السعدي420513204232

101كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2079.0020163أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-05إدلب07010039737هدىمحمد اسماعيل باكير القدور420613204233

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال212.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-20ريف دمشق09010031740فلايرهال خالد العكله420713204234

وزارة االدارة الال1160.0020210علميثانوية عامةثانوية2001-03-03ريف دمشق03010090361سهيلهثريا محمد علي نعسان420813204235

المحلية والبيئة

256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

وزارة االدارة الال303.0020080ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-10-04القنيطرة14060042905ريمه مطرسمر محمد محمد420913204236

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

269منشئوزارة المالية1427معلم حرفةوزارة التربية1398مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.9820112هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1989-07-01ريف دمشق03150013316ذيبهعبد الفتاح احمد غزال421013204237

103كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-10ريف دمشق03300000328صفيهشادي يوسف شاهين421113204238

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1864.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-20ريف دمشق03210033272منتها ضميريةدارين سمير نصر هللا421213204239

63كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-20ريف دمشق03200038257عتابفاتن هشام ديب421313204240

689مساعد فني أولوزارة الصحة688مساعد فني أولوزارة الصحةالال76.6520200صيدلةالمعهد التقاني الصحيمعهد2000-02-22ريف دمشق03160025295دنيااالء اسماعيل تركمان421413204241

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2198.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-05ريف دمشق03040029036حسنهردينه جمعه حماد421513204242

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال138.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-01ريف دمشق03210021695صباح أسعدمؤمنه علي أسعد421613204243

133مؤشروزارة الكهرباء258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1703.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-02-21القنيطرة14030060615بهيهحنان احمد سعيد مقبل421713204244

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-10القنيطرة14010030280رسميه معنيهأالء علي عوض421813204245

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1730.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01القنيطرة14030013701بهيه الكبيريهدى احمد سعيد مقبل421913204246

معهد التربية الفنية معهد2000-06-20ريف دمشق03190047503هندعائشة خالد ورده422013204247

التشكيلية والتطبيقية

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.9620200رسم

وزارة االدارة 70كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-27ريف دمشق03060019473تركيهباسمه سليمان الحايك422113204248

المحلية والبيئة

110كاتب ضبطوزارة العدل54شرطي

1443معلم حرفةوزارة التربيةالال63.7020210تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد2000-01-01القنيطرة14010086283رضوهسالم عيسى عبد هللا422213204249

63كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال2348.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-11السويداء13010182337منال مرهجزينب نايف رسالن422313204250

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1783.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03300009603سمرحال رياض الفارس422413204251

259كاتب اولوزارة المالية254كاتب أولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال159.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-07-25السويداء13010071874عسليهياسمين اسعود الشاعر422513204252

132مؤشروزارة الكهرباء131مؤشروزارة الكهرباء130مؤشروزارة الكهرباءالال237.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-10-01القنيطرة14040067578سميرهمنار محمد ابراهيم422613204253

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-15ريف دمشق03210014727صبحيهنسيبه محمد بسيبث422713204254

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال68.2120200عالقات عامة

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

233مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.0020210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-03-22ريف دمشق03180009900داللفطوم محمود شروف422813204255

270كاتب اولوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1700.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-01-02ريف دمشق03280028817هديهمها محمود حيدر422913204256

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال2474.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-01ريف دمشق03280017330صباحرحاب حسين حيدر423013204257

90كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1973-09-09ريف دمشق03280033271صباح سعدميساء خلوف خلوف423113204258

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1935.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-20ريف دمشق03200020113أميره خالدريم عدنان علي حسين423213204259

126مؤشروزارة الكهرباءالال1763.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-01ريف دمشق03150041779انتصارماوية قاسم المطلق423313204260

128مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباء259كاتب اولوزارة الماليةالال2155.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-09-30ريف دمشق03150041778انتصارزينب قاسم المطلق423413204261

73كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1981-11-19حمص04010158752نسيبه غانمنغم حامد منصور423513204262

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2191.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق03120009181منيره شيخ سليمانسوسن عمر شيخ سليمان423613204263
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة الزراعة 268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة الماليةالال2158.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-02-06دمشق06200060962منالبتول انور صقر423713204264

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

70كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1812.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-09-23ريف دمشق90010263083هالة الدبسيهبة حسن خطيب423813204265

70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل61كاتب ضبطوزارة العدلالال1642.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-03ريف دمشق03320045893خديجهرغد ضياء الدين الخطيب423913204266

هيئة التخطيط والتعاون 64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020020أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-01ريف دمشق03360006818اسيمهروضه علي عويضا424013204267

الدولي

17منشئ

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال70.0720190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1998-06-10ريف دمشق03170019208فاطمه بصلمريم أسامه فرح424113204268

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال190.0020100علميثانوية عامةثانوية1992-02-24القنيطرة14010036160فلاير محمدوالء محمود صالح424213204269

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1960.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-05القنيطرة14010036197فلاير محمدآالء محمود صالح424313204270

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

هيئة التخطيط الال1611.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-05ريف دمشق03090010133دله غرهأسماء محمود البوشي424413204271

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

هيئة التخطيط الال145.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-08ريف دمشق03090012817بدورهبة احمد غرة424513204272

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع85كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01ريف دمشق03140022068رفاعيه غنيمبدريه توفيق عرابي424613204273

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1611.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1974-04-12دمشق90010116637روجيناخولة علي اسماعيل424713204274

98كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-17إدلب02080052854عدله ناصررائدة محمد وليد الحسن424813204275

هيئة التخطيط الال1810.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-03-09القنيطرة14050008986خولهيارا حسن القش424913204276

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2691.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-07-13ريف دمشق03150047969دنياديانا طارق عشيش425013204277

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1824.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-05-16ريف دمشق03090000420سارةمروة محمود جمعة425113204278

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1684.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-03ريف دمشق01030121670شفقمروه حسين مطر425213204279

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال190.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-06-23ريف دمشق03040007093مريمفاتن محمود كسر425313204280

298مساعد مهندسوزارة الدفاعالال68.5720200إنشاءات عامةالمعهد التقاني الهندسيمعهد1996-05-01ريف دمشق03030038789منىمحمد علي الجبه جي425413204281

هيئة التخطيط الال1806.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-06السويداء13020021898ليناالين هيثم ابو فخر425513204282

والتعاون الدولي

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1031عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال3383.0020210كهرباءثانوية صناعةثانوية2003-01-21دمشق01030361798صفاء فضوأنس حسان جمعه425613204283

96كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الالذقية06100058450سهيالمرح محمد عليش425713204284

وزارة النفط والثروة 107عامل مهنيوزارة الكهرباء112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2920.0020200كهرباءثانوية صناعةثانوية2002-03-20ريف دمشق03150045893هناءعبد الكريم احمد تدمري425813204285

المعدنية

1039فني كهرباء

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2139.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-09-01ريف دمشق03040018627تمام المحمدفاديه علي شعبان425913204286

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال79.8420210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2002-01-05ريف دمشق03210030379زبيدهدعاء سامر نصر هللا426013204287

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

وزارة التجارة الال2714.0020150ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-01-01ريف دمشق03350020308رحاب رافعفريد حسان سعد426113204288

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 245محاسب

المحلية والبيئة

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاع1050عامل مخططات

ارزاق

271

وزارة االدارة الال3116.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2002-07-19القنيطرة14040048061إلهام قنبرأيه موسى حسن426213204289

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1255.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-28حماه05150028391سحر شاميههبه احمد منصور426313204290

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال2076.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-01ريف دمشق03090030810هدىايمان علي برهوم426413204291

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1659.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-09ريف دمشق03190019545شريفهمريم محمد علي القاضي426513204292

وزارة الزراعة 125مؤشروزارة الكهرباء270كاتب اولوزارة الماليةالال1990.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-07-12ريف دمشق03180036672ريمانروان ايمن زحيمان426613204293

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1840.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-30القنيطرة14040072633سميره الكبيريأسماء عدنان الجاسم426713204294

وزارة االدارة الال2619.0020190ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-09-23ريف دمشق03180037348ريمانرنيم ايمن زحيمان426813204295

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

79كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال155.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1980-04-25ريف دمشق03240009544صفية قادريمغفرة احمد قادري426913204296

وزارة االدارة الال2045.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-01الالذقية06110042544سحرآيه هللا أكرم علي427013204297

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 34جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 75جابي

والبيئة

58جابي

وزارة االدارة الال2113.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-10الالذقية06120002239عبير عبد هللاعلياء بالل محمود427113204298

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 68جابي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 25جابي

والبيئة

32جابي

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال285.0020110الكترونثانوية صناعةثانوية1992-09-08الالذقية06110042531سحرإبراهيم أكرم علي427213204299

أولى

عامل مهني درجة وزارة الكهرباء1030

اولى

374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة1035

88كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال2161.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-01طرطوس10090000824مرفتيارا احمد علي427313204300

وزارة االدارة الال196.0020103أدبيثانوية عامةثانوية1983-04-26درعا12120045187نجاهفهد علي الخليل427413204301

المحلية والبيئة

275كاتبوزارة الدفاع289كاتبوزارة الدفاع1040جندي اطفاء

71كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال1603.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02ريف دمشق03240010544نوروالء محمد دعيبس427513204302

وزارة الزراعة 129مؤشروزارة الكهرباءالال167.0020070علميثانوية عامةثانوية1988-04-01ريف دمشق03050007222امنهملك عبد القادر عبد القادر427613204303

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1024

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال64.9620210محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1999-01-01ريف دمشق03080008384ريما مرعيرنيم نضال مرعي427713204304

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1797.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03110041528حميدهفلورين بهاء الدين الخطيب427813204305

259كاتب اولوزارة المالية136مؤشروزارة الكهرباء252كاتب أولوزارة الماليةالال180.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-04-06ريف دمشق03080008319ريما مرعيمحمد نضال مرعي427913204306

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1669.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-03دمشق90010262202سعادمروة طالل ديب428013204307

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال1806.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-15دمشق90010245787سعادصفا طالل ديب428113204308

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلنعمال169.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-03-30ريف دمشق03080100758وفاءشريهان محمد شيخموس428213204309

هيئة التخطيط والتعاون 97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال2092.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-03ريف دمشق03110037299راغده صقرراويه سامر صقر428313204310

الدولي

17منشئ

وزارة االدارة الال306.0020060ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1989-01-20ريف دمشق03360006561وفيقهسمره موفق داالتي428413204311

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 41محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال2058.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-06-09ريف دمشق03080077980صفيه ياسمينهفاطمه عبد الهادي ياسمينه428513204312

691مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.9920210تخديرالمعهد التقاني الصحيمعهد1996-04-17ريف دمشق03010171458سهامندى حسن النجار428613204313

وزارة االدارة 96كاتب ضبطوزارة العدلالال1910.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-16ريف دمشق03010029396صفاء سعداأسماء أحمد عز الدين428713204314

المحلية والبيئة

66كاتب ضبطوزارة العدل27منشئ رئيسي

226مساعد فني أولوزارة الصحة222مساعد  فني أولوزارة الصحة694مساعد فني أولوزارة الصحةنعمال69.1120180مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1998-08-22حلب02090083186حميده مصطفىسالم محمود محمود428813204316

119كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1464.0020183أدبيثانوية عامةثانوية1975-01-08حماه05010246769ليلىعمر محيو الشحود428913204317

73كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال220.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-02-23دمشق01010497548هتاف الماضيتغريد محمد اسامة الطويل429013204318

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال177.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-12-01ريف دمشق03250113380عبودندى عبود كاسوحه429113204319

وزارة االدارة 115كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1978-09-20ريف دمشق03120025894مريمسامر يحيى حصويه429213204320

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 64شرطي

الدولي

17منشئ

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال2174.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-09-14القنيطرة14040076153فاطمهنور الهدى محمود حبش429313204321

وزارة الزراعة 125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة الماليةالال2419.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03190046515فاطمهدعاء ثائر السحلي429413204322

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2003.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-21ريف دمشق03250088762مريموالء محمود شتو429513204323

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال123.0019870علميثانوية عامةثانوية1968-01-30ريف دمشق03350013087كرمهنها فرحان ياغي429613204324

105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01القنيطرة14010076409ذيبه الهاللايمان الحسن محمود الحسن429713204325

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-07-05ريف دمشق03160032367مريمراما يوسف غدي429813204326

سابقا

1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9920200تربية موسيقية

99كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1985-06-01القنيطرة14030023220مريم العليابتسام عبد الرحمن موسى429913204327

وزارة االدارة الال2101.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-10-17القنيطرة14060030913سميهنور يوسف نصايفه430013204328

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-01حلب02210035704خاتونفاطمة فاضل همهم430113204329

268كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2500.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-01-01ريف دمشق03140008870عائشةنوران سليمان االسد430213204330

المعهد التقاني للهندسة معهد2000-04-22ريف دمشق03050031834نائلهاية خالد نواح430313204331

الميكانيكية والكهربائية

وزارة االقتصاد الال76.7120200صناعية

والتجارة الخارجية

96فني صيانة

116كاتب ضبطوزارة العدل79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال205.0020121أدبيثانوية عامةثانوية1990-09-12ريف دمشق03230016149عائدهخالد محمد مظلوم430413204332

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2286.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-10-11القنيطرة14010073038سميرهعفراء ابراهيم العيد430513204333

62كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2144.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-22ريف دمشق03170013322فاطمهايه محمد منير رفاعيه430613204334

275كاتبوزارة الدفاع62كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلنعمال208.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-11الالذقية06100050351امينهميرنا احمد احمد430713204335

وزارة االدارة الال368.0020030ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1983-04-03درعا01030226311ربيعةهناء يونس السرور430813204336

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 66محاسب

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-13حلب02010029012فاطمهسلمى محمد عرعور430913204337

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال2004.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-02حلب02010029029سلمىليندا علي حاج ابراهيم431013204338

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1437.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-12ريف دمشق03031019504ميساء العمرنجاح جاسم المحمود العثمان431113204339

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال2347.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حلب02010029078سلمىديمه علي حاج ابراهيم431213204340

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

وزارة االدارة الال257.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-03-19دمشق01020041794سوزاننهله عبد العزيز الدبس431313204341

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-21ريف دمشق03140000479عائشةوردة محمد بشار المكاوي431413204342

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2038.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1984-01-08السويداء13020024269ميمنى شبلي عبد الحي431513204343

95عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء1436معلم حرفةوزارة التربية94عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال65.0020120تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1987-02-06ريف دمشق03010173011مريمايمن عبد الوهاب هاشم431613204344

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال1862.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-02-07القنيطرة14030029369انتصارصابرين محمد االحمد431713204345

الدولي

17منشئ

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1795.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-04-17ريف دمشق03320040527مرفتسالم محمد نزار الكردي431813204346

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2059.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-10ريف دمشق03050030929فاطمه قادريهورود محمد جوريه431913204347

المعهد التقاني إلدارة معهد1986-03-10القنيطرة14040028137خضرهنورا خالد العبد هللا432013204348

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال65.0020070إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

وزارة االقتصاد 95

والتجارة الخارجية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة94مساعد إداري ثان

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدلالال1685.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-06القنيطرة14030046608صباحاميمه رضوان سالمه432113204349

الدولي

17منشئ

93عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء91عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء92عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال66.9220180تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1994-02-15ريف دمشق03180067611سعديهنزيه أحمد زهره432213204350

وزارة الزراعة الال76.7620200علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد2000-06-01ريف دمشق03140006896نور الهدىدعاء محمد عادل النجار432313204351

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 72مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 73مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

79مراقب زراعي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1847.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-25ريف دمشق03150046799سميره طالبفداء عامر عثمان432413204352

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020109أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-01ريف دمشق03170003795زهوهميالد انطوان ريحان432513204353

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1758.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1998-02-19ريف دمشق90010243055تفاحة إبراهيمماجدة فواز خزاعي432613204354

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال1449.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1999-07-23ريف دمشق03080045072حنانغنوة غسان زرقا432713204355

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1706.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-01-08دير الزور09010296920خوله النايفنبال سيف الدين السيد مال خلف432813204356

المعهد التقاني للعلوم معهد2001-01-28الالذقية06220016098سماهرسهى فراز ابراهيم432913204357

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال77.0020200محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية247مدخل بيانات

المعهد التقاني إلدارة معهد1985-08-05ريف دمشق03130027053يمامه بركاتليلى مرشد أبو حمده433013204358

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال74.7320060إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال125.0020062أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-27ريف دمشق03150037865شاها عبد الوهابأسامه عبد الرزاق القادري433113204359

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال170.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-10ريف دمشق03150036193فايزهمؤمنه محمد القادري433213204360

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-05-04دمشق01010095716يسره طعمهوعد هالل غريب433313204361

275كاتبوزارة الدفاع106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال2946.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-18القنيطرة14040061045صبحهرويده عبد الهادي قويدر433413204362

103كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-01ريف دمشق03250039230نجاح شمشاناميره زكريا سمره433513204363

هيئة التخطيط 109كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-25ريف دمشق03020014775مظبوط حسننوال حسن زبادي433613204364

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

136مؤشروزارة الكهرباء263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال2124.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-20ريف دمشق03290011108رانيهرنيم علي خلوف433713204365

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-16القنيطرة14040084087فطيم الشمريياسمين عبد هللا حسن433813204366

75كاتب ضبطوزارة العدل289كاتبوزارة الدفاع120كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0019890أدبيثانوية عامةثانوية1970-05-01طرطوس10270020981حسنه عباسمعينه حسن خليل433913204367

275كاتبوزارة الدفاع87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1376.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01دير الزور09020140405نجاةوضحه محمد االسعد434013204368

125مؤشروزارة الكهرباء279كاتبوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2158.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-08-30حمص04230011607سلوىرؤى علي العيسى434113204369

63كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-06ريف دمشق03050027205حليمه السوقيفاطمه محمد الحالق434213204370

1031عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1029عامل مهني  درجةوزارة الكهرباءالال2868.0020170كهرباءثانوية صناعةثانوية1999-03-10ريف دمشق03050066437فيروز البوشحمزه فريز البالطي434313204371

270كاتب اولوزارة المالية257كاتب اولوزارة الماليةالال1768.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-08-16ريف دمشق03280058553فاطمهحليمه خالد حاج علي434413204372

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةالال244.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-05-30القنيطرة14040088350هناءرغده حسن قاسم434513204373

وزارة االدارة المحلية 109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلنعمال108.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1986-03-06ريف دمشق03050032230آسيا السيبرانيعلي ابراهيم السيبراني434613204374

والبيئة

1016شرطي

275كاتبوزارة الدفاع274كاتبوزارة الدفاع92كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1502.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-07القنيطرة14040108267مريم جاسمكوثر موسى علي434713204375

وزارة االدارة المحلية 98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال142.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-02طرطوس10110026469سهيالماريا احمد حيدر434813204376

والبيئة

36شرطي

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل88كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-10ريف دمشق03140015536سهيله كنعانعال محمد كنعان434913204377

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-17طرطوس10170040757وفيقهمنال عدنان الدكاني435013204378

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربية1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.9420090تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال152.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-06حلب02200025249صباح أوسوشهيره محمد جمعه االوسو435113204379

هيئة التخطيط 85كاتب ضبطوزارة العدلنعمال185.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-10-01ريف دمشق03170017011شهيرهريم محمد الطويل435213204380

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

كاتب مدقق حسابات وزارة الدفاعالال277.0019830ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1963-09-17ريف دمشق03310034758فدوة موسىهناء توفيق حويط435313204381

ارزاق

وزارة االدارة المحلية 288مساعد محاسبوزارة الدفاع271

والبيئة

1050عامل مخططات

المعهد التقاني للعلوم معهد1991-08-01الحسكة08030039495سعادآالء صالح السنجار435413204382

المالية والمصرفية

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال70.3120130محاسبة

279كاتبوزارة المالية270كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال157.0020002علميثانوية عامةثانوية1978-07-21ريف دمشق03140048766فاطمهياسر محمد عريضه435513204383

691مساعد فني أولوزارة الصحة690مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.4120210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-01-01ريف دمشق03110026244مريمرنيم علي القادري435613204384

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال3721.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-03-03الحسكة08110007248مريمعاتكه يوسف الخليف435713204385

وزارة االدارة الال250.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-05-10حمص04070030634احالمهيا فايز البخيت435813204386

المحلية والبيئة

125مؤشروزارة الكهرباء126مؤشروزارة الكهرباء76جابي

691مساعد فني أولوزارة الصحة690مساعد فني أولوزارة الصحةالال84.4120210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-02-12ريف دمشق03110026245مريمخديجه علي القادري435913204387

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2111.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-11-04ريف دمشق03170019031حنانسميره منير حموده436013204388

وزارة االدارة الال2448.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1996-03-20ريف دمشق03230006334منىبراءه جمال الداهوك436113204389

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

وزارة الزراعة الال74.6820180انتاج نباتيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1997-01-15ريف دمشق03130033505ماريرؤى احمد حرب436213204390

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 61مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

71مراقب زراعي

23مساعد صحيوزارة التربيةالال66.3620160طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد1993-07-13ريف دمشق03280005845سناءمرام خالد عرابي436313204391

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-07-11درعا12180007697مسيرهليندا صبحي ميالن قول436413204392

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال74.0020210إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

وزارة الزراعة الال1697.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-10-16القنيطرة14010104378اعتدالايمان محمد الحسين االحمد436513204393

واإلصالح الزراعي

254كاتب أولوزارة المالية137مؤشروزارة الكهرباء1023مساعد أمين مستودع
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-05-20ريف دمشق03050019237فاطمهمنى محمد ديب436613204394

67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدلالال193.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-01دير الزور09120042922مفيدهشيرين خضير الشواخ436713204395

1402مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.6019910شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1971-12-25ريف دمشق03040003958رحمه نعمانكاتبه صالح عيدقرطه436813204396

97كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال295.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-06دير الزور09010080891صفاء الخالديرقيه مؤتمن المطرود436913204397

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال3378.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01دير الزور09070089456عائشه البحرىرهف محمود االحمد437013204398

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-05-02ريف دمشق03300003951نزيرهكوثر فندي زيثن الدين437113204399

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0020100تربية موسيقية

وزارة االدارة الال256.0020109ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-11-15ريف دمشق03060018814غصوناحمد صادق صالح437213204400

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-08-05ريف دمشق03120022025صبحه الرميلهسناء خالد الرميله437313204401

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربية1375مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5820080تربية فنية

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال2158.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-16ريف دمشق03340007417آمالبشرى يوسف عمر437413204402

67كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2134.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2003-01-01إدلب07100065698ايمانبيان ايمن العثمان437513204403

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2123.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-09-04ريف دمشق03230017389صفاءمحمد ممدوح محمد فؤاد مرعي437613204404

والبيئة

21شرطي

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال1716.0020190علميثانوية عامةثانوية2000-03-20ريف دمشق03280056451نمريهسعديه حسين حيدر437713204405

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020022أدبيثانوية عامةثانوية1981-10-15ريف دمشق03230008279مطيعهاحمد عبد الرحمن عاشور437813204406

وزارة االدارة 128مؤشروزارة الكهرباءالال170.0020037علميثانوية عامةثانوية1984-09-05إدلب07170081765سعادوسيم محمد وليد بكرو437913204407

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 43جابي

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

289كاتبوزارة الدفاع96كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال1628.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-10حماه05160050210حميدهغصون احمد الشيخ438013204408

63كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال122.0020069أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-24القنيطرة14030063997فاطمهحسن علي األحمد438113204409

1395مدرس مساعدوزارة التربية1422معلم حرفةوزارة التربية1394مدرس مساعدوزارة التربيةالال62.1320210شبكات حاسوبيةالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1998-03-08ريف دمشق03110045464هيفاء وهبهفرح جودت رزق438213204410

1436معلم حرفةوزارة التربية95عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباء94عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال61.95201012تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1988-11-10ريف دمشق03040003425عطافنجيب خالد القاضي438313204411

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1603.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-29ريف دمشق03140019856إيمانسالف وليد جدور438413204412

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-03-12ريف دمشق13110009547انصاف أبو هديرروال رشراش أبو هدير438513204413

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربية1377مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9119970تربية فنية

692مساعد فني أولوزارة الصحة693مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.7120210أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-01-04ريف دمشق03010110307زهريه كحلوسسمر عمر عيون438613204414

275كاتبوزارة الدفاع86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-15حماه05190003874فدوهديانا بركات اسماعيل438713204415

102كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال149.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1988-01-30حماه05200016809خدوجتغريد علي اسبر438813204416

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-10-01ريف دمشق03110033110عفافأريج سلمان نصر438913204417

المعهد التقاني للعلوم معهد1995-04-05ريف دمشق03140019757ايمانرهف وليد جدور439013204418

المالية والمصرفية

264منشئوزارة المالية267منشئوزارة الماليةالال61.3620170أسواق مالية

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال261.0020123ميكانيكثانوية صناعةثانوية1993-09-08ريف دمشق03050007041حسنا شعبانطالب عبد الجليل شعبان439113204419

أولى

وزارة النفط 1028

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1036فني ميكانيك

المعدنية

1037فني ميكانيك

معهد التربية الفنية معهد1996-09-03ريف دمشق03140019764ايمانهبه وليد جدور439213204420

التشكيلية والتطبيقية

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0620160رسم

110كاتب ضبطوزارة العدلالال2299.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1991-05-10ريف دمشق03060005842مريمسمر محمد الحبراصي439313204421

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2283.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-05-22ريف دمشق03120027065غادههبه علي غياض439413204422

المعهد التقاني للعلوم معهد1999-05-03إدلب07210104228امنة ريحانفاطمة عبد المنعم بدرة439513204423

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة المالية302محاسبوزارة الدفاعالال69.6020200محاسبة

89كاتب ضبطوزارة العدل91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدلالال1716.0020172أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-19ريف دمشق03280028254نجاححسن طالل الرفاعي439613204424

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال131.0020058أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-10ريف دمشق03300051850سميحهبسام محمد خريبه439713204425

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2851.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-22الالذقية06040044052انصافكنانه محمود سعيد439813204426

102كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال151.0019970أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-02طرطوس10270017997مطيعهغاده جميل خليل439913204427

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1410.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-03-14ريف دمشق90010246447وفاءريم طه محمد440013204428

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال194.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-06-13دير الزور09080048545حوريهصافيه رشيد اعبيد440113204429

112عامل مهنيوزارة الكهرباء111عامل مهنيوزارة الكهرباء110عامل مهنيوزارة الكهرباءالال2741.0020190كهرباءثانوية صناعةثانوية1997-09-07ريف دمشق03280013947فوزيهمامون عادل غوش440213204430

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال2085.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-08-16دمشق01030322563منالرهف خالد كيارة440313204431

691مساعد فني أولوزارة الصحة690مساعد فني أولوزارة الصحة1169مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.2920190تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-01ريف دمشق03060048881باسمهاماني عبده اسعد440413204432

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-01حمص04170008275صبحيهأمل محمود حمزه440513204433

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةنعمال278.0020053تكييف وتبريدثانوية صناعةثانوية1985-07-07ريف دمشق03040023468فاطمهقاسم محمد الفيه440613204434

ومراقبة مراجل
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77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال2269.0020131أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-09ريف دمشق03040020470مطيعهمحمد خالد عباره440713204435

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال204.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-15القنيطرة14040094696فطيم الشمرياسماء عبد هللا حسن440813204436

252كاتب أولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال2219.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-01-01دير الزور03360007510داللمحمد اكرم نصر هللا440913204437

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-01الالذقية06220032812لينالورا منتجب صقر441013204438

سابقا

1365مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0020170تربية موسيقية

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال154.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-02الالذقية06200003395حياةميرنا صبحي جري441113204439

وزارة النفط والثروة الال280.0020047ميكانيكثانوية صناعةثانوية1986-01-01درعا12170042423حسيبه المحسنسامر عبد الكريم السبسبي441213204440

المعدنية

وزارة النفط 1035فني ميكانيك

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1036فني ميكانيك

المعدنية

1037فني ميكانيك

المعهد اعداد مدرسين معهد1993-03-29حماه05150057634ساميلهبثينه رحال رحال441313204441

سابقا

1366مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0020160تربية موسيقية

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال211.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-07القنيطرة14020003840مريم ديابريم جميل دياب441413204442

الدولي

17منشئ

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2121.0020180علميثانوية عامةثانوية2000-04-28ريف دمشق03210028867سميرهعبير محمد كمال حمود441513204443

73كاتب ضبطوزارة العدل64كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-01دمشق01030188791نبيلهدانيه محمد بشير صالحي االصبحي441613204444

هيئة التخطيط والتعاون 86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-07ريف دمشق03090017212سمر الدبسغرام ابراهيم العلي441713204445

الدولي

17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-01-10طرطوس04030024481ناديارشا عقل جراد441813204446

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1420060تربية فنية

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1976.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-03-01ريف دمشق03210014723صبحيهعائده محمد بسيبث441913204447

133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال150.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-10-20ريف دمشق03110035723بدر صقراحالم سميح صقر442013204448

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال2236.0020150علميثانوية عامةثانوية1998-01-12ريف دمشق03300029590ندىغفران محمد نذير الحاج علي442113204449

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال160.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1994-07-10ريف دمشق03300029622ندىبيان محمد نذير الحاج علي442213204450

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2246.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1994-05-03القنيطرة14040071645فريدهدعد عدنان الذياب442313204451

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-10حماه05170025114دعددعاء علي شحود442413204452

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05ريف دمشق03210007412ست الكل الداالتيميسم سمير عائشه442513204453

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-10دمشق90120010578جمعيةتغريد محمود حسين442613204454

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال116.0019980أدبيثانوية عامةثانوية1979-01-02ريف دمشق14040064113سنيهناديا سليم شميط442713204455

233مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.8220190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-01-01ريف دمشق03150033762ياسمينآمال زهير غزال442813204456

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-03-01ريف دمشق03190048847باسمهعليا عبد االله االسطه442913204457

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.5820120تربية فنية

هيئة التخطيط والتعاون 84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1978.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-01ريف دمشق03280063850حوريهفاتن محمود الرفاعي443013204458

الدولي

17منشئ

233مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.4620190أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-04-19ريف دمشق03150010099حليمهتسنيم عبد االله الموصلي443113204459

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-07-24ريف دمشق03190063704نعيمهازهار رفيق االقسطة443213204460

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5420120تربية فنية

86كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-14ريف دمشق03170002881نجمةمحمد نذير علوش443313204461

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1984-06-10الالذقية06170018517كليمهسماهر سجيع خضور443413204462

والتمويل

وزارة الشؤون الال66.1420100األسواق المالية

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 57منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 58منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

122منشئ رئيسي

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال109.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-04ريف دمشق03010165022امنهتغريد جمعه حمود443513204463

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-01-10ريف دمشق14010030522نجاة البيطارهيام خضر حسن443613204464

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2020120تربية فنية
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

هيئة التخطيط الال2102.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1978-03-30ريف دمشق03150002262نهادسماح محمود عبد العال443713204465

والتعاون الدولي

86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدل17منشئ

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال136.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-03-08ريف دمشق03290000782نعيمهسوران احمد خلوف443813204466

279كاتبوزارة المالية124مؤشروزارة الكهرباء257كاتب اولوزارة الماليةالال155.0020100علميثانوية عامةثانوية1993-01-06ريف دمشق03290002658اميرهايمان عبد الكريم خلوف443913204467

101كاتب ضبطوزارة العدلالال102.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-02-01ريف دمشق03300096624هديهملك اسماعيل سكر444013204468

256كاتب اولوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباء21قاطع فاتورةوزارة التربيةالال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1994-11-07ريف دمشق03050034350مريمفاطمه محمود عواد444113204469

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2154.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-27ريف دمشق03150004127فايزةخلود خالد الشيخ عمر444213204470

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-07ريف دمشق03150037404نورهمنى عبد العزيز قزيح444313204471

سابقا

1362مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.8620090تربية موسيقية

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1692.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2000-09-22ريف دمشق03300052027ماريفهد هيسم الفهاد444413204472

وزارة االدارة الال118.0020000علميثانوية عامةثانوية1982-04-15ريف دمشق03150024116بشيرةمنيرة خالد الخطيب444513204473

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

126مؤشروزارة الكهرباء1026

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال157.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-08القنيطرة14050053782مريمنجوى احمد المشعان444613204474

118كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال2222.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1994-04-10ريف دمشق03150005536سائرةمعالي مطيع فاضل444713204475

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1558.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-04ريف دمشق03340037630يسراهبه علي ضبعان444813204476

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال1715.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-07-28ريف دمشق90010222202يسرا فارسمروة هيثم احمد444913204477

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1987-03-19ريف دمشق03140017755ليلىصباح محمد جوهر445013204478

وزارة االدارة الال149.0020020علميثانوية عامةثانوية1984-02-26ريف دمشق03040015090شاميهبدور محمد نصر445113204479

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1026

المعهد التقاني إلدارة معهد1999-01-20الحسكة08030019052منىهيام عبد مردود445213204480

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال67.7820200تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

265منشئوزارة الماليةالال71.0020180هندسة وصيانة الحواسيبالمعهد التقاني للحاسوبمعهد1995-05-27ريف دمشق03280012422أميرهحسام الدين منير عبيد445313204481

93كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-01القنيطرة14050045875نوالكوثر ياسين المشتولي445413204482

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-01ريف دمشق03110041058حلوةراغده زيدان صقر445513204483

سابقا

1358مدرس مساعدوزارة التربية1368مدرس مساعدوزارة التربية1359مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.4320170تربية موسيقية

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال2454.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-05ريف دمشق03140022054فاطمهاالء عزات عرابي445613204484

270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2204.0020142علميثانوية عامةثانوية1995-04-17ريف دمشق03140022009فاطمهعمر عزات عرابي445713204485

60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-04-04ريف دمشق03210003189خالدهاميرة عماد الدين هاجر445813204486

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال71.5420100تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1989-04-04ريف دمشق03210015969كروانتهاني عطى كنعان445913204487

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-06-02ريف دمشق03150005989نزيها بجبجإبتسام محمد وليد سمور446013204488

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9220070تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال186.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-01حماه05150096082غنجهرهاد حيدر سرحان446113204489

99كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال2319.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-05-18حماه05150056188روديسيه درغامهال رامز عثمان446213204490

وزارة الزراعة الال129.0020110علميثانوية عامةثانوية1991-06-15ريف دمشق03150005126عذاب رجبغادة شاهر ضاهر446313204491

واإلصالح الزراعي

258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة المحلية 266كاتب اولوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال1854.0020170علميثانوية عامةثانوية1999-08-09ريف دمشق03080022044منىجواهر احمد ميرو446413204492

والبيئة

34جابي

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1714.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03040022804مريممنى يوسف قطنه446513204493

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1538.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-10-05ريف دمشق03150005460نهيدة غزالماريا ماهر طالب446613204494

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال192.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-31الالذقية04040011618أمليارا كامل خليل446713204495

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1923.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-23ريف دمشق03040037969ميساءامنه احمد كعك446813204496

255كاتب أولوزارة المالية261كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1857.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-02-18ريف دمشق03130023248ريماهديل محمود عكاشه446913204497

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1436.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01حمص04040010268أمل ملحمنور كامل خليل447013204498

258كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال209.0020080علميثانوية عامةثانوية1991-01-11ريف دمشق03140028514حليمه الشيخهفيروز فاروق الشيخه447113204499

256كاتب اولوزارة المالية263كاتب رئيسيوزارة المالية252كاتب أولوزارة الماليةالال130.0020040علميثانوية عامةثانوية1984-06-08ريف دمشق90010133437زهرة محمدمنال قاسم عيسات447213204500

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-02القنيطرة14010086274لطيفهدعاء صالح عبدهللا447313204501

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1842.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-01دير الزور09010284163نادياشيماء هاشم العكله447413204502

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-02-24القنيطرة14010067199سعده المحمدفاتن عيسى مصطفى447513204503

275كاتبوزارة الدفاع95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-05-15القنيطرة14060002015خديجة بصلهبه علي الطبل447613204504

معهد التربية الفنية معهد2001-04-17القنيطرة14050015035انتصارالنا مؤمن الرحال447713204505

التشكيلية والتطبيقية

1370مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020210رسم

266كاتب اولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال2162.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-05-25ريف دمشق03150036181أمون تينهاليسا محمد خانم447813204506

130مؤشروزارة الكهرباء259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال162.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-08-18دمشق90010201127حنانامجد يوسف حسين447913204507

وزارة االدارة الال123.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-05حمص04060022723عائدهوالء اسد السلوم448013204508

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 24شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 52شرطي

والبيئة

69شرطي

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1646.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-25ريف دمشق03050014700مريم الطحانروضة عبد الطحان الطحان448113204509

الدولي

17منشئ

234مساعد فني أولوزارة الصحة235مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال78.0020140أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1994-03-26ريف دمشق03180070710ايمانرهف نايف صديق448213204510

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1598.0020170علميثانوية عامةثانوية2000-01-09ريف دمشق03150036094أمون تينهلجين محمد خانم448313204511

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

266كاتب اولوزارة المالية1019

وزارة االدارة الال140.0020095أدبيثانوية عامةثانوية1989-07-09الالذقية05140011537سحرعلي يوسف قاسم448413204512

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 52شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 24شرطي

والبيئة

69شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-08-13دير الزور09010067185سميره محمودرحاب خليل الحمود448513204513

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.2020100تربية فنية

86كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع114كاتب ضبطوزارة العدلالال2019.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-18ريف دمشق03160023026الهاملطفيه بديع حامد448613204514

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-03-27ريف دمشق03310017818عنايه حمادهلينا شفيق اعزيز448713204515

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.0020020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-03-06دمشق01010397956فتحيهايمان موفق كواره448813204516

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.8320020تربية فنية

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1725.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03040018639مريم شعبانفاطمه عمار خدبه448913204517

عامل مهني  درجة وزارة الكهرباءالال307.0020044الكترونثانوية صناعةثانوية1983-04-10ريف دمشق03300003126لطيفه الطويلبسام عادل عبد الكريم449013204518

أولى

1036عامل مهني درجة اولىوزارة الكهرباء374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة1030

85كاتب ضبطوزارة العدل82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0020042أدبيثانوية عامةثانوية1986-01-01ريف دمشق03090013845منيرهعماد محمد غره449113204519

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال1516.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-17ريف دمشق03150001773ردينة بكارآالء عبد االله طه449213204520

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

258كاتب اولوزارة المالية1019

هيئة التخطيط والتعاون 105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال136.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-03-01ريف دمشق03120031660عنايه ادريسامنه محمد ادريس449313204521

الدولي

17منشئ

معهد التربية الفنية معهد1997-01-01القنيطرة14050019097هيام تمررؤى عدنان علي449413204522

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4220160رسم

73كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال208.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-02-19القنيطرة14050027819حميده المحمدمجد محمد الموسى449513204523

وزارة الزراعة 137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة الماليةالال1455.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-03-30ريف دمشق90010267729نسرين اسماعيلاالء نزار فضيل449613204524

واإلصالح الزراعي

1023مساعد أمين مستودع

معهد التربية الفنية معهد2000-08-16القنيطرة14050027820حميدهنور محمد الموسى449713204525

التشكيلية والتطبيقية

1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6120200رسم

وزارة النفط والثروة الال334.0020013ميكانيكثانوية صناعةثانوية1983-01-26ريف دمشق03190044932ريامحسن حسن القليح449813204526

المعدنية

وزارة النفط 1035فني ميكانيك

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1036فني ميكانيك

المعدنية

1038فني ميكانيك

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال172.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-22ريف دمشق03150001141نهاد كاتبهنهى عبد العليم كاتبه449913204527

أمين مستودع وزارة الصناعة278كاتبوزارة الماليةالال69.0020150تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1991-01-05ريف دمشق03050038961فردوسنارام بدر خلف450013204528

المواد األولية

369
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال2982.0020180ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2001-01-10حماه04230016055زكيةليث منيب الشعار450113204529

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

1168مساعد فني أولوزارة الصحة689مساعد فني أولوزارة الصحة688مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.0020150صيدلةالمعهد التقاني الطبيمعهد1995-10-25الالذقية06110007288ملكشروق سمير دوبيه450213204530

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال133.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-02ريف دمشق03150001476نهاد كاتبهرهام عبد العليم كاتبه450313204531

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2240.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1996-01-15ريف دمشق90010250019ندوة حمدصفاء عبد الكريم حسن450413204532

وزارة الزراعة الال1986.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-03-24القنيطرة14060039077وفاء احمداسماء مرعي احمد450513204533

واإلصالح الزراعي

258كاتب اولوزارة المالية129مؤشروزارة الكهرباء1024مساعد أمين مستودع

81كاتب ضبطوزارة العدل87كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال2125.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-02-23ريف دمشق03090014244مفيدهرهف خالد غره450613204534

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال2268.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-18ريف دمشق03130009933ماجده صالحمها وجيه هجاج450713204535

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال1849.0020200علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03140044102فاطمهراما كمال قسوم450813204536

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال181.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-04-04السويداء13070021228اديبه عامراعتزاز حسن عامر450913204537

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال75.0920060محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد1987-02-04ريف دمشق03080083699خالدهاريج عدنان برغله451013204538

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال2090.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-20القنيطرة14040055027خولهريم عوض الحاج بيدر451113204539

الدولي

17منشئ

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع104كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-07-25القنيطرة14040055029خولهربا عوض الحاج بيدر451213204540

الدولي

17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال2643.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1981-03-15ريف دمشق03020016181امينه الحسينصفاء عبد الرزاق االحمد451313204541

276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدلالال1295.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2000-05-25القنيطرة14040066301سوريهعال عقاب حسين451413204542

هيئة التخطيط والتعاون 275كاتبوزارة الدفاع92كاتب ضبطوزارة العدلالال1511.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03320040839يازيخالد احمد البشر451513204543

الدولي

17منشئ

73كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-15ريف دمشق03050033829فاطمهمنال ذيب السوقي451613204544

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل62كاتب ضبطوزارة العدلالال2016.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1993-05-20دير الزور09010080904صفاءرحمه مؤتمن المطرود451713204545

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال187.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-15ريف دمشق03020037431فهميهنور هان موفق سرور451813204546

الدولي

17منشئ

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال198.0020110علميثانوية عامةثانوية1994-01-14إدلب07040043188رحابربى بسام حج موسى451913204547

هيئة التخطيط والتعاون 110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1873.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-05-01ريف دمشق03020000430فاتنهفاطمه منذر عيسى452013204548

الدولي

17منشئ

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020093أدبيثانوية عامةثانوية1985-12-26القنيطرة14060012725يسرى شحادهعادل محمد العوض452113204549

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-01-22الالذقية06040005063سكينهبشرى كمال حمدان452213204550

سابقا

1373مدرس مساعدوزارة التربية1379مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال70.0019970تربية فنية

هيئة التخطيط والتعاون 84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1507.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1998-03-13ريف دمشق03280061949مريمامل مصطفى الرفاعي452313204551

الدولي

17منشئ

59كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلنعمال2415.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-01حماه05200077141زعيلهيزن حامد عكاري452413204552

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1983-08-02ريف دمشق03040012238فاطمه حجازيديبه قاسم خصي452513204553

وزارة االدارة 256كاتب اولوزارة الماليةالال1568.0020170علميثانوية عامةثانوية1996-10-02ريف دمشق03050024374فاطمهصديقه خالد داود452613204554

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 58جابي

والبيئة

30مدقق نفقات

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2173.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1986-08-15القنيطرة14040068082وردهنسرين محمود الشحاده452713204555

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1986-06-05القنيطرة14010049465زعيلهفاتن احمد زوير452813204556

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-10-23ريف دمشق03190012659ايمان الريشسها احمد رحمون452913204557

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.9220210تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-10-01طرطوس10090056724خديجه ديبريهام ابراهيم عطيه453013204558

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.6820110تربية فنية

96كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدلالال1705.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-28ريف دمشق03010148210فاطمهعال ناصر الحسين453113204559

690مساعد فني أولوزارة الصحة691مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.4220210تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-07-15ريف دمشق03030076474جميلهنور حسن تكله453213204560

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-10الالذقية06200009667نجيدهراميا عبد الحميد صلوح453313204561

وزارة االدارة الال2454.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03130028234أمينهراما حسين السمان453413204562

المحلية والبيئة

259كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء39جابي

275كاتبوزارة الدفاع101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال1673.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2000-04-22القنيطرة14030014119داللسالم احسان الرشيدات453513204563

690مساعد فني أولوزارة الصحة691مساعد فني أولوزارة الصحةالال89.8520180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-03ريف دمشق03010112290حنانرهام فايز الحتاوي453613204564

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال150.0019950علميثانوية عامةثانوية1976-02-28درعا12100059571لطيفهرجاء ابراهيم اليونس453713204565

691مساعد فني أولوزارة الصحةالال82.3220180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1994-07-03ريف دمشق03020057071مريمناديا محمدغازي هارون453813204566

275كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال2270.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1994-08-02ريف دمشق03210014709نجاةبلقيس شعالن الداالتي453913204567

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال222.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1977-11-22القنيطرة14050062706امنهوفاء علي الحسن454013204568

وزارة االدارة الال3511.0020210ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية2003-07-01ريف دمشق03010146896صباحامنه عبد الكريم العبدالقادر454113204569

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

1050عامل مخططات

وزارة االدارة الال181.0019990علميثانوية عامةثانوية1981-12-10حمص04010270220حميدهنوال فرج الحمد454213204570

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 43جابي

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

128مؤشروزارة الكهرباء1020

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباءالال206.0020120علميثانوية عامةثانوية1993-10-11ريف دمشق03010146923خيريهمحمد حسن العبد القادر454313204571

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

258كاتب اولوزارة المالية1020

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1717.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-05حمص04010278242فلايرديانه نادر الثلجه454413204572

25مساعد صحيوزارة التربيةالال75.5620200طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-04-07ريف دمشق03040015007حياهرئام صالح عيسى454513204573

271كاتب رئيسيوزارة الماليةالال70.6420150تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1994-03-01ريف دمشق03040024989فاطمهحال مصطفى الناطور454613204574

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2125.0020180علميثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03150047552هناديبشار احمد عائشه454713204575

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-03-05القنيطرة14030054567فاطمههناء طارش عايد454813204576

سابقا

1359مدرس مساعدوزارة التربية1358مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8420110تربية موسيقية

وزارة االدارة الال295.0020090ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1991-01-02ريف دمشق03040011191سهيالفاطمه عيسى قمره454913204577

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 17معاون محاسب

المحلية والبيئة

29محاسب واردات

76كاتب ضبطوزارة العدل77كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال1998.0020133أدبيثانوية عامةثانوية1994-06-01ريف دمشق03040027149سعاداحمد غالب رباح455013204578

693مساعد فني أولوزارة الصحةالال72.0020110أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد1990-04-27ريف دمشق03010057355فلكاالء بشير حبوش455113204579

85كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال169.0020064أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-28ريف دمشق03280019517انعاماحمد ابراهيم الحاجي455213204580

126مؤشروزارة الكهرباءالال1738.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-01-01ريف دمشق03150036302الهامثائره مروان حمزه عبد القادر455313204581

75كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1987-01-01السويداء13010149201نهلىجاد انور البشاره455413204582

254كاتب أولوزارة الماليةالال1662.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-03-21ريف دمشق03250070227صفاء مطررانيا جمال مطر455513204583

254كاتب أولوزارة الماليةالال2318.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03250016831فاطمه النجاربيان سمير داوود455613204584

هيئة التخطيط والتعاون 108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال3482.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-10-27ريف دمشق03250119012سناء قاووقنور الهدى أحمد داوود455713204585

الدولي

17منشئ

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-05ريف دمشق03230003553فاطمهبريسكه علي كمال الدين455813204586

275كاتبوزارة الدفاع67كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1497.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-13إدلب07040059038فاطمةبتول طاهر محسن455913204587

381مراقب فنيوزارة الصناعة380مراقب فنيوزارة الصناعة294مساعد فني نجاروزارة الدفاعالال71.3920043تصميم داخليالمعهد التقاني الصناعيمعهد1983-01-15طرطوس10150000047انيسهقصي علي غانم456013204588

73كاتب ضبطوزارة العدل66كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدلالال1648.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1989-05-10درعا14050053826سمر عويضايات علي الفايض456113204589

وزارة االدارة الال2624.0020140ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1994-02-25ريف دمشق03300095508زينبهدى عبد الرحمن صخر456213204590

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

1017محاسب تكاليف

وزارة الزراعة الال75.9820064إنتاج حيوانيالمعهد التقاني الزراعيمعهد1986-04-01ريف دمشق03140022307جميلة قدوربراء عمر دياب456313204591

واإلصالح الزراعي

66مراقب زراعي

وزارة االدارة 126مؤشروزارة الكهرباءالال196.0020048علميثانوية عامةثانوية1983-05-01طرطوس10230016797سهيالميالد محسن يوسف456413204592

المحلية والبيئة

279كاتبوزارة المالية76جابي

هيئة التخطيط والتعاون 274كاتبوزارة الدفاع70كاتب ضبطوزارة العدلالال1456.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-05-01ريف دمشق90010260514زكية منورفارس عادل زواوي456513204593

الدولي

17منشئ

286مساعد محاسبوزارة الدفاع287مساعد محاسبوزارة الدفاع365محاسبوزارة الصناعةالال83.3720200محاسبةالمعهد التقاني التجاريمعهد2000-11-20ريف دمشق03050011903بديعه الشايبوالء رضوان الشايب456613204594

87كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1815.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-04-29ريف دمشق03140070814الست بربرنجده توفيق الصوص456713204595

275كاتبوزارة الدفاع108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1362.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1996-11-29ريف دمشق03250032579ساميا خوالنيعدله محمد سيف النجار456813204596
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة الال235.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1994-01-01ريف دمشق03360006864فاطمه القادرينور علي القادري456913204597

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 57شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1022شرطي

والبيئة

1000شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-03-08حمص04080001280أنعاملمى محمود الحوراني457013204598

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8720140تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-01ريف دمشق03250011291صباح نبكيمؤمنة محمود البسيمي457113204599

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.6420090تربية فنية

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال163.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1993-03-08حمص04080001278انعامعلي محمود الحوراني457213204600

المعهد اعداد مدرسين معهد1975-05-02السويداء03350009239مهيبا سلفينانعام صياح رباح نصر457313204601

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0019930تربية فنية

وزارة التجارة الال306.0019973ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1980-01-02ريف دمشق03150003049عفافعلي احمد االخرس457413204602

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

وزارة الزراعة 270كاتب اولوزارة الماليةالال1790.0020150علميثانوية عامةثانوية1997-01-01ريف دمشق03190058278مريم وردهغفران حسين رجب457513204603

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

279كاتبوزارة المالية1021

وزارة االدارة المحلية 87كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال143.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1986-07-24حمص04080001295انعاممايا محمود الحوراني457613204604

والبيئة

77شرطي

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال67.4920000(متواجد قديما)إدارة المعهد التقاني التجاريمعهد1979-05-17ريف دمشق03110017797تريزاساميه الياس نصر هللا457713204605

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال71.5120160تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1996-02-11حلب02350005389أميرةكناز محمد الخلف457813204606

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-04-29ريف دمشق03120035689حنان يحيىهاله حسام يحيى457913204607

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.9320200تربية فنية

276كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة الماليةالال73.0020130تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1992-01-01ريف دمشق03150011875نعيمهدنيا عبد الكريم كنعان458013204608

85كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-23ريف دمشق03150008112نزيهاسحر عبد الكريم عبد القادر458113204609

258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباءالال1755.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-06-10ريف دمشق03120041286غزاله المحمودمروه يوسف العقله458213204610

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال74.4620110تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1990-01-02ريف دمشق03150019991امنه الدكاكرزان زهير الدكاك458313204611

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-06-25ريف دمشق03110023941زريفهرهف معذى عماد458413204612

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.0020110تربية فنية

275كاتبوزارة الدفاع93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1719.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-14القنيطرة14040000664عليا عبدوأسماء أحمد القبالن458513204613

105كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال312.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1992-06-03دمشق03130024697زيده سعاداتهبه يوسف سعادات458613204614

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1530.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01ريف دمشق03150019177رسميه الدكاكزينب محمد الدكاك458713204615

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-08-08الالذقية06220010898هوالشيرين ثابت جديد458813204616

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربية1375مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7220070تربية فنية

126مؤشروزارة الكهرباءالال116.0019923علميثانوية عامةثانوية1973-01-14ريف دمشق03140001376كحلةعلي محمد ابو علي458913204617

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال2943.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-25ريف دمشق03120041421كونه الرميلةميسر هاجم الرميلة459013204618

73كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال1975.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-03-25ريف دمشق14010062386سهيله سعداسراء سعيد الحسين459113204619

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-07-20ريف دمشق03190057709نجيبهوالء عبدو رمضان459213204620

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2020110تربية فنية

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال73.5620160تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1997-01-26ريف دمشق03060029684باسمه ويحانورمان اسماعيل ويحا459313204621

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-09-22دمشق03300080052صفاءحنين راشد رابعه459413204622

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربية1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.5920210تربية فنية

وزارة االدارة الال1742.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-11-06ريف دمشق03210029905محاسنيمنى محمود حيدر459513204623

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية71جابي

والبيئة

22جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-07-20ريف دمشق03140026583فاطمههدى عبدالغني التاز459613204624

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.3320030تربية فنية

المعهد التقاني للعلوم معهد2000-01-01ريف دمشق03020023004سهيلهرنده علي نايفه459713204625

المالية والمصرفية

وزارة الزراعة 264منشئوزارة الماليةالال74.1720200محاسبة

واإلصالح الزراعي

77مراقب مالي

عامل مهني درجة وزارة الكهرباءالال297.0020012ميكانيكثانوية صناعةثانوية1982-09-12ريف دمشق03150040463عربيه خليلانور نوري خليل459813204626

اولى

1028عامل مهني  درجة أولىوزارة الكهرباء1032عامل مهني  درجةوزارة الكهرباء1034

73كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدلالال175.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-02-20ريف دمشق14040081523فطيم سعدتغريد حسن سعد459913204627

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال1734.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-04-29ريف دمشق03210007747امنهرغد محمود مرعي460013204628

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال120.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1983-06-02ريف دمشق07010153850عائشهرنا ابراهيم معري460113204629

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-07-03دمشق05190007770مكاسب يوسفغاده محمود احمد460213204630

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.6620020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-04-21ريف دمشق03140023579غندفنسرين محمد الجحجاح460313204631

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.2320050تربية فنية

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال1668.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1999-09-06دير الزور03030004933سحربيان غسان غبيس460413204632

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال118.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1990-01-03ريف دمشق03150017013صبحيهدانيا محمد شرهان460513204633

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال1950.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-01-08ريف دمشق03060035917هدى زهرهسندس صبري المصري460613204634

24مساعد صحيوزارة التربية25مساعد صحيوزارة التربيةالال70.5420172معالجة فيزيائيةالمعهد التقاني الطبيمعهد1995-03-28ريف دمشق03040002133ذيبه وفاسليم عدنان وفا460713204635

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال107.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1975-05-29السويداء13050037039جدعه نوفلهيلين جميل نوفل460813204636

هيئة التخطيط والتعاون 276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال161.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-25دمشق03210016558نجاح التيناويهبه عزات سعد460913204637

الدولي

17منشئ

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2695.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1983-09-07ريف دمشق03210024297آمالانوار علي عليا461013204638

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-07-10درعا12020100399تمامعهد مصطفى ابو سريه461113204639

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020090تربية فنية

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1999.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1993-11-24ريف دمشق03020055620فاطمهسها محمد شفيق االقرع461213204640

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-01-01ريف دمشق03120035652منيرهعال حسين طه461313204641

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.3320120تربية فنية

255كاتب أولوزارة الماليةالال209.0020090علميثانوية عامةثانوية1991-05-17دير الزور09050030670نجمهغاده ساري احمد461413204642

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال3791.0020140الكترونثانوية صناعةثانوية1997-01-22حماه05190022254فاطمهمرح ايمن حسون461513204643

ومراقبة مراجل

375

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-05-18ريف دمشق03120032815سمر عبد السالمهبه بسام شحاده461613204644

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0320170تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-11-19الالذقية06090086499سميرهبشرى شفيق القريمه461713204645

سابقا

1373مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربية1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.6120060تربية فنية

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال2114.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-05-01حماه05190022234فاطمهليليان ايمن حسون461813204646

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-09-12ريف دمشق03020024732هيفاءتايا نارث خواظ461913204647

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربية1377مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.5320120تربية فنية

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1861.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-10-03ريف دمشق90010214744وفاء المصريرؤى قاسم محمود462013204648

المعهد اعداد مدرسين معهد1979-08-08ريف دمشق03120037504يمامه راجحسعيد علي المصري462113204649

سابقا

1345مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.2019993انكليزي

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدلالال1893.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-27ريف دمشق03090014129سمرأمين صالح درويش462213204650

70كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال132.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-07-21دمشق14040009024ثناء ابو عيدمير رياض اسماعيل462313204651

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-08-06ريف دمشق03140030257انعام سعد هللابثينه كمال قدور462413204652

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.6420150تربية فنية
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وزارة التجارة الداخلية 133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال2159.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-06-01ريف دمشق03110038834نهلهنبال منير صقر462513204653

وحماية المستهلك

1016مدقق

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-07-01حماه05180026172فدوه محمدسوزان محمود سليمان462613204654

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.3620050تربية فنية

وزارة االدارة الال1849.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-06-16ريف دمشق03200018730فدوى غانممصطفى دياب موسى462713204655

المحلية والبيئة

79كاتب ضبطوزارة العدل21شرطي

132مؤشروزارة الكهرباء133مؤشروزارة الكهرباء255كاتب أولوزارة الماليةالال1703.0020162علميثانوية عامةثانوية1996-04-14ريف دمشق03110025478سلمى حمودهخليل ايمن رشيد462813204656

المعهد اعداد مدرسين معهد1979-10-04حمص04020095027فاطمهايمان فاروق عابدي462913204657

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.1620010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-16القنيطرة14060044615صبحيهرغد عايد زبيدي463013204658

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.0920200تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0019910أدبيثانوية عامةثانوية1971-02-01ريف دمشق03170010576اسمافاطمه خالد رمضان463113204659

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-01-01ريف دمشق03140019267فاطمه العجياالء منير مرعي463213204660

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.5920190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-06-26ريف دمشق03140039877ربيعهفاطمه توفيق عقصه463313204661

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.4220070تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-01-30طرطوس10240010315فائزةبيداء جودات أحمد463413204662

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1020030تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-11-21ريف دمشق03090007174بديعةعائشة عبد هللا بيثاري463513204663

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربية1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.0020000تربية فنية

689مساعد فني أولوزارة الصحة688مساعد فني أولوزارة الصحةالال87.9320150صيدلةالمعهد التقاني الصحيمعهد1993-09-18ريف دمشق03080104497سناء بيانسائده محمود امين463613204664

59كاتب ضبطوزارة العدل60كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال176.0020034أدبيثانوية عامةثانوية1984-09-07ريف دمشق03150030167سميرهثائر محمود دياب463713204665

وزارة االدارة المحلية 60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال2372.0020136أدبيثانوية عامةثانوية1989-03-29ريف دمشق03210031814سارهصالح الدين بشير الطوطو463813204666

والبيئة

35شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-10-01ريف دمشق03110029593حياةوفاء يوسف شريبه463913204667

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربية1380مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال72.0020010تربية فنية

133مؤشروزارة الكهرباءالال1882.0020210علميثانوية عامةثانوية2004-01-01القنيطرة14010088971روزساره شاهر مطلق464013204668

المعهد اعداد مدرسين معهد1978-06-24ريف دمشق03010008112آمنههدى عمر عبد العال464113204669

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.6620010تربية فنية

77كاتب ضبطوزارة العدل76كاتب ضبطوزارة العدل119كاتب ضبطوزارة العدلالال213.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1991-07-02السويداء13070012110اعتدال عليويمرام لطفي عليوي464213204670

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-11-16ريف دمشق03140013851حوريه الرواسهيا بسام الشيخة464313204671

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.0820200تربية فنية

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01الالذقية06170017619هيام عجيهبه نظير علي464413204672

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2242.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-05-13دير الزور09120138426فاطمهنسرين خالد العلي464513204673

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1386.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-02-01ريف دمشق03170019588زبيده رمضانكوثر تميم يونس464613204674

235مساعد فني أولوزارة الصحة234مساعد فني أولوزارة الصحة233مساعد فني أولوزارة الصحةالال75.7120200أشعةالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-02-05ريف دمشق03140042401ربيعه القرطهرهف بديع القرطه464713204675

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1991-01-01ريف دمشق03170019199فهميهقمر علي فرح464813204676

وزارة الزراعة الال71.1220060علوم أغذيةالمعهد التقاني الزراعيمعهد1985-01-01ريف دمشق03120006594فاطمه المصريفضيله محمد المصري464913204677

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 70مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 69مراقب زراعي

واإلصالح الزراعي

68مراقب زراعي

275كاتبوزارة الدفاع105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1543.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1996-09-12ريف دمشق07030096369زهيةإباء نور الدين صابوني465013204678

وزارة االدارة الال113.0019930علميثانوية عامةثانوية1975-10-12ريف دمشق03040027814عمريه طالعامنه احمد طالع465113204679

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

1026

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-04-10ريف دمشق03030006595هديهفاتن زياد الخرج465213204680

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال83.0320010تربية فنية

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال200.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-20القنيطرة14060002303فوزيه جمعههبه سلوم المصطفى465313204681

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-02-01ريف دمشق03140027393عائشهغفران جمال ناصر الدين465413204682

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.0020160تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1974-04-27ريف دمشق03190041058نوريهازهار محمد الحلبي465513204683

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5319980تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال161.0020000أدبيثانوية عامةثانوية1979-05-04السويداء13030017999نبيهه أبو صفاسوسن نزيه ابو حجيله465613204684

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال108.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1982-05-01ريف دمشق03110035164لطيفهروفيا علي صقر465713204685

وزارة االدارة الال122.0020099أدبيثانوية عامةثانوية1990-10-05ريف دمشق14050045900بسمه عبد الرزاقعمر محمد الجسار465813204686

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 92كاتب ضبطوزارة العدل36شرطي

والبيئة

1009شرطي

وزارة االدارة الال2422.0020200ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-07-01ريف دمشق03340032485منال حجيراتيايمان ايمن حجيراتي465913204687

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-08-14ريف دمشق03190001159عهود قطنهنور محمد القليح466013204688

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.2520210تربية فنية

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-01السويداء14020037613ثناء نقوررنيم قاسم نقور466113204689

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال63.6820180تسويق

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال162.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1993-09-20طرطوس10090026993فضهعبير محمد مياسه466213204691

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-04-01ريف دمشق03190050520نور الهدى الحاجيرؤى عبد المجيد الحلبي466313204692

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.7620210تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1993-01-02حمص04010140432غادهنيرمين اكرم العلي466413204693

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.4420150تربية فنية

126مؤشروزارة الكهرباءالال1853.0020160علميثانوية عامةثانوية1997-03-18ريف دمشق05210050101عائشه الحسينمنى حسين الحسين466513204694

690مساعد فني أولوزارة الصحة691مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.4520190تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1999-01-01ريف دمشق03040016951اخالص طبشعائشه خالد الشيخ الكيالني466613204695

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-02-18ريف دمشق03190016772فاطمه درويشهند عبد المجيد مشلح466713204696

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال92.1920210تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-06-09الالذقية06100003276رجاءنوره فاطر ابراهيم466813204697

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.3920100تربية فنية

690مساعد فني أولوزارة الصحة691مساعد فني أولوزارة الصحةالال86.1620200تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1990-03-14ريف دمشق03010043213انعام دلوانرهف عمر الحنش466913204698

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-01ريف دمشق03190042870خديجهربى محمد زين الدين467013204699

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1420090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-02-02ريف دمشق03170004852شهيرهفاطمه محمد الطويل467113204700

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال73.0020010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-11-10دمشق03080004389سناءمياده عدنان سلعس467213204701

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4820070تربية فنية

هيئة التخطيط 86كاتب ضبطوزارة العدلالال1629.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1996-06-03ريف دمشق03170019795ربيعهنور حمود نجم467313204702

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-08-04دمشق01010236030رحاباالء سمير عبد الواحد حميد467413204703

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0020190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-05-01ريف دمشق03180046535امينهرهام محمود طربوش467513204704

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.5520060تربية فنية

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1875.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-08-10ريف دمشق03250099918فاطمه كربوجاسراء سعيد كربوج467613204705

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال222.0020120علميثانوية عامةثانوية1995-01-01ريف دمشق03150010703فدوهفاطمه خالد محب الدين467713204706

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1020

واإلصالح الزراعي

1019مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-03-13السويداء13010104177باسمه جمعهدارين عاطف جمعه467813204707

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.3320040تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال3078.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-23ريف دمشق90010272326فاطمة احمدهديل بسام سليمان467913204708

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-07-16ريف دمشق03190036729سميرهريا أحمد بدران468013204709

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.6320170تربية فنية
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المعهد اعداد مدرسين معهد1982-02-19الالذقية06110042884خديجهبشرى سهيل جديد468113204710

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7020020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-01-01القنيطرة14030019383حنانراما رضوان الفتيان468213204711

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.9320150تربية فنية

258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة المالية254كاتب أولوزارة الماليةالال1860.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-02-08ريف دمشق03250142177عزيزه كربوجمنار ياسين كربوج468313204712

105كاتب ضبطوزارة العدل108كاتب ضبطوزارة العدل107كاتب ضبطوزارة العدلالال1871.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-05-10ريف دمشق03250099694عزيزه كربوجهبه ياسين كربوج468413204713

691مساعد فني أولوزارة الصحةالال88.7920170تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-02-18ريف دمشق03010046898عفافغفران محمد حجازي468513204714

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-12-22ريف دمشق03120026926نورهمياده ذيب غياض468613204715

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.5920060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-04-17ريف دمشق03314002715فايزهغزل صالح الدين سعود468713204716

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.0620170تربية فنية

266كاتب اولوزارة المالية256كاتب اولوزارة المالية127مؤشروزارة الكهرباءالال1678.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-12-27القنيطرة14060003504امنه المحمداسالم علي الحسن468813204717

694مساعد فني أولوزارة الصحة695مساعد فني أولوزارة الصحةالال85.0020190مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد2000-01-01ريف دمشق03200010463نديمهعصماء رائق بعلولي468913204718

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال1898.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01الالذقية06220039217اعتماد سليطينمايا نعمان إبراهيم469013204719

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-03-26حمص04010368809منىكوثر محمد قصي المصري469113204720

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.3520190تربية فنية

وزارة النفط 112عامل مهنيوزارة الكهرباءالال315.0020114كهرباءثانوية صناعةثانوية1993-01-01ريف دمشق03150041833هدىنور منير لحلح469213204721

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1039فني كهرباء

المعدنية

1040فني كهرباء

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-01ريف دمشق03120008882كوثرنور بشير راجح469313204722

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.7520080تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-09-15ريف دمشق03190042095كلثومنور وليد حبيب469413204723

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال90.2520210تربية فنية

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال110.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-19السويداء13090034855ايمان بحصاصرشا غسان بو سعد469513204724

691مساعد فني أولوزارة الصحةالال73.9320190تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1997-01-01دمشق01010454531رحمهأحمد راتب عبد هللا اسعيد469613204725

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-01-01درعا12160026768جميله القزحلياخالص عمر الجمعات469713204726

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.9520010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-01ريف دمشق03190035652نواليسرى رحال رحال469813204727

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.8820070تربية فنية

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال2293.0020140علميثانوية عامةثانوية1996-03-28حماه05110001709فكيهه سليطينكارمن احمد بناوي469913204728

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-11-10ريف دمشق03190039199غزالهساهير رشيد رمضان470013204729

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.7020040تربية فنية

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال2223.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-09-12القنيطرة14040059219فاطمه احمدمحمد عمار عبد الرزاق طنيفر470113204730

وزارة الزراعة الال2108.0020130علميثانوية عامةثانوية1996-01-01ريف دمشق03150033013امنهتغريد فواز الدكاك470213204731

واإلصالح الزراعي

268كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباء1019مساعد أمين مستودع

وزارة االدارة 134مؤشروزارة الكهرباءالال1896.0020210علميثانوية عامةثانوية2002-10-23ريف دمشق03210035229أنوار عليانور الهدى يحيى غنيه470313204732

المحلية والبيئة

253كاتب اولوزارة المالية71جابي

71كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال1440.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-01ريف دمشق03110022926امنة عودههدى أحمد عبيد470413204733

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-01-06ريف دمشق03190011993أميرهغزل ماجد عبده470513204734

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0820040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-05ريف دمشق03160017816حسيبه الشيخمريم عبد الكريم الشيخ470613204735

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.8920180تربية فنية

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال2224.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1989-06-15حلب02090023090سماهرديما نديم غزال470713204736

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال184.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-01حماه05110001575فكيههايمان أحمد بناوي470813204737

126مؤشروزارة الكهرباءالال1550.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-01-24ريف دمشق03160029389عليا رحالكنده أحمد السيد أحمد470913204738

المعهد اعداد مدرسين معهد1994-05-23ريف دمشق03190051222صفيهياسمين يحيى حوريه471013204739

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.4920170تربية فنية

97كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1647.0020170أدبيثانوية عامةثانوية1999-06-21القنيطرة14020023453هاجر حالوهراما محمد الشيخو471113204740

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل114كاتب ضبطوزارة العدلالال3001.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-06-20دمشق01020242665مؤمنه زيدانصباح احمد ايوبي471213204741

695مساعد فني أولوزارة الصحةالال63.4720210مخابرالمعهد التقاني الصحيمعهد1996-03-09ريف دمشق03010038136مريموالء ياسين عذرا471313204742

وزارة االدارة النعم374.0020110ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1993-02-09ريف دمشق03040019481رتيبه القجميمريم احمد القجمي471413204743

المحلية والبيئة

17معاون محاسب

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-08-26ريف دمشق03010072071هديه النتفهأماني فارس أيوب471513204744

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.5420030تربية فنية

70كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدلالال2537.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1992-07-08دمشق01020230187كاملهعدي محي الدين عبدو471613204745

259كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال172.0020030علميثانوية عامةثانوية1985-01-29ريف دمشق03260011503عائدهلما احسان سالمه471713204746

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-03-10إدلب07100001399بسومعيشة عبد القادر العثمان471813204747

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.0020010تربية فنية

96كاتب ضبطوزارة العدل95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدلالال264.0019930أدبيثانوية عامةثانوية1976-02-20ريف دمشق03010019107ربيعه جعرشنور الهدى عزو كحلوس471913204748

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال1530.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-05-20القنيطرة14030036812فوزيه الذيابهدى حمدي رمضان472013204749

معهد التربية الفنية معهد1996-05-20حماه05190003656رافيادياال محمد حسن472113204750

التشكيلية والتطبيقية

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5720160رسم

وزارة االدارة المحلية 280كاتبوزارة المالية253كاتب اولوزارة الماليةالال180.0020080علميثانوية عامةثانوية1989-12-30حماه05150116160رسميهبسمه حسين علي472213204751

والبيئة

22جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1994-01-15القنيطرة14040076288وردهغيداء غازي المحمد472313204752

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020200تربية فنية

وزارة االدارة الال217.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-15ريف دمشق03010066583ربيعه جعرشاسراء عزو كحلوس472413204753

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

95كاتب ضبطوزارة العدل94كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1510.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-07-10ريف دمشق03020056049أسما درويشآالء عمر رمضان472513204754

258كاتب اولوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباء254كاتب أولوزارة الماليةالال2201.0020140علميثانوية عامةثانوية1995-06-01ريف دمشق03250037463مياده صديقعائشه منير القرح472613204755

82كاتب ضبطوزارة العدل81كاتب ضبطوزارة العدل80كاتب ضبطوزارة العدلالال121.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1980-08-15دمشق03230000862حامده زيادههاديا احمد العالول472713204756

106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدلالال3433.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-02-05القنيطرة14050016380وفاءمريم حسن شلش472813204757

1446معلم حرفةوزارة التربيةالال61.2920210تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1997-09-11ريف دمشق03010176790فاديهاحمد زياد ضاهر472913204758

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال126.0020010أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-04إدلب07100041304فاطمةسمر مصطفى الفهاد473013204760

113كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال2067.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1999-01-03ريف دمشق03340034166لطيفهعمار محمد المصري473113204761

هيئة التخطيط 98كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020116أدبيثانوية عامةثانوية1991-04-14ريف دمشق03110035139نعمتمجد حسن صقر473213204762

والتعاون الدولي

275كاتبوزارة الدفاع17منشئ

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل113كاتب ضبطوزارة العدلالال141.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-13درعا12140001310مريمجوليا احمد ابو هاني473313204763

276كاتب رئيسيوزارة المالية275كاتب رئيسيوزارة المالية278كاتبوزارة الماليةالال68.3920090تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1988-10-16ريف دمشق03040022567فاطمه نصررنا تميم قطنه473413204764

المعهد التقاني إلدارة معهد1995-11-01ريف دمشق03060022148امونامينه عبدهللا ناصر473513204766

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال66.9220200إدارة مؤتمرات ومعارض

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

95

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-06-10ريف دمشق03120026965امنهمريم علي القادري473613204767

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5720060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-08-24الرقة11010142876فوزيه السيد صالحبراءه محمد السيد473713204768

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربية1371مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.3620120تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال2180.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1988-09-27ريف دمشق03300049932فطومنايفه رياض الفهاد473813204769

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-07-05ريف دمشق03120034358منيرههبه احمد ضاهر473913204770

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال73.0020070تربية فنية

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2326.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-01-02ريف دمشق03200033827هاديههناء عبد هللا اللبواني474013204771

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-15ريف دمشق03120028255نجاحفريزة حسن عثمان474113204772

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020090تربية فنية

وزارة االدارة 253كاتب اولوزارة الماليةالال253.0020122علميثانوية عامةثانوية1993-05-01ريف دمشق03200032400فريحةعمار عثمان يوسف474213204773

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 22جابي

واإلصالح الزراعي

1022مساعد أمين مستودع

100كاتب ضبطوزارة العدل99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال173.0020110أدبيثانوية عامةثانوية1981-01-02إدلب08030006410نورهمنه خلف المردود474313204774

59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال180.0020070أدبيثانوية عامةثانوية1989-01-15حمص04190085956امنهفاطمه احمد فياض474413204775

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية126مؤشروزارة الكهرباءالال2142.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-08-14الالذقية06110081590نسرينسالي ممدوح رنجوس474513204776
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-09-28ريف دمشق03140019111إيمان عبد الغنيآالء أمين المفلح474613204777

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.9820210تربية فنية

وزارة التجارة 97عامل مهني رئيسيوزارة الكهرباءالال68.65201210تقنيات كهربائيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1987-09-26إدلب07030005752مريم صوفاناسماعيل محمد صوفان474713204778

الداخلية وحماية 

المستهلك

380مراقب فنيوزارة الصناعة248فني كهرباء

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-03-12ريف دمشق03140013258خديجه غنيمرنيم محمد ناصر الدين474813204779

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.7020070تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1978-05-21ريف دمشق03110023761اسمهانرغده محمد علي جالحج474913204780

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0919980تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-05-06ريف دمشق03190014213هناءراما نادر الزحيلي475013204781

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-07-06ريف دمشق03190034653امنه طرادميساء توفيق طراد475113204782

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.5720150تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-10-15ريف دمشق03120026344عائشة عثمانهناء عطاف غياض475213204783

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.6120060تربية فنية

وزارة االدارة الال1910.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-03-15ريف دمشق03040025122امنه دعدعمرح يوسف الناطور475313204784

المحلية والبيئة

وزارة الزراعة 19أمين صندوق

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

وزارة الزراعة 1026

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-24ريف دمشق03140021779يسرى الشيخهسوزان محمد التاز475413204785

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5620180تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-08-20ريف دمشق03190075568مؤمنه القاضيهوازن عبد المحسن خالد475513204786

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.5020190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-04-01القنيطرة14010085183زهيهمياده محمود جمعه475613204787

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.1220030تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال183.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1988-10-04القنيطرة14040046928صباحبشرى سليمان عبد هللا475713204788

المعهد اعداد مدرسين معهد1994-04-20حماه05050164511نهوندأالء عالء الدين مت475813204789

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4820150تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-01-15ريف دمشق03140021206جميله عربشنهوند حسن عربش475913204790

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال84.2020020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-10-04طرطوس10140009308نجاحلبنى عزيز اسماعيل476013204791

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال65.0020140تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-09-01ريف دمشق03190037725خوله زوكارسلمى صالح زوكار476113204792

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.8920150تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-08-25القنيطرة14010085970مريمهدى علي احمد476213204793

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9220060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-01-01ريف دمشق03190058672فاطمه حسيانساره عبد الحميد بركات476313204794

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2120190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-11-02ريف دمشق03090024506نبيها بركاتربيعه حسني خراطه476413204795

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.2720120تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1998-06-10ريف دمشق03280010378نمريه فوازهرونزا عماد فوازه476513204796

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.3920200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-02-13ريف دمشق03210029915داللانوار حسن حيدر476613204797

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.4820210تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-04-01ريف دمشق03190039275صبحيه الصالحسعده صالح الصالح476713204798

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.7620050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-01ريف دمشق03280011915عربيه عرابيسالم خالد فوازه476813204799

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.1420200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-01-30ريف دمشق03120003857سوسن علوشريم طه المصري476913204800

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.2020100تربية فنية

عامل صيانة وزارة الصناعةالال2799.0020163ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1997-01-05حمص04230053956غاده الخليلمنير محمد االبراهيم477013204801

ومراقبة مراجل

374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة375

73كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل112كاتب ضبطوزارة العدلالال1653.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1979-02-20ريف دمشق03280029359بهيهصفاء محمود غوطاني477113204802

694مساعد فني أولوزارة الصحةالال74.1420044مخابرالمعهد التقاني الطبيمعهد1983-01-18ريف دمشق03030022251هناحسام خليل القفه في477213204803

87كاتب ضبطوزارة العدل86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدلالال1772.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-23ريف دمشق03140008371روالنبال يحيى عربية477313204804

96كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال1597.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1991-06-07ريف دمشق03050032724ذيبهآالء دياب السوقي477413204805

وزارة االدارة الال1827.0020190علميثانوية عامةثانوية2002-01-01حمص04150000113نوال كريديقيس حاكم نخله477513204806

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 126مؤشروزارة الكهرباء76جابي

وحماية المستهلك

1016مدقق

وزارة االدارة 115كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1986-11-25ريف دمشق03120032305سميرةعبير علي نور الدين477613204807

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 64شرطي

والبيئة

1015شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-02-08ريف دمشق03140017313سعادميرفت علي رجب477713204808

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.1620180تربية فنية

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال276.0019950ثانوية صناعةثانوية صناعةثانوية1978-04-20حمص06120017183بسما ابراهيمميسون حسن حسن477813204809

ومراقبة مراجل

383أمين مستودعوزارة الصناعة375

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-01-02ريف دمشق03300030310أمينه الصغيررويده محمد حبيب477913204810

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.4520110تربية فنية

وزارة االدارة الال424.0020050ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-01ريف دمشق03150004758سميرةروعة محمد دلة478013204811

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 29محاسب واردات

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 31محاسب

والبيئة

50محاسب

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-01-30ريف دمشق03210024814سمياعمرلينا علي ابو سرور478113204812

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.3620060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-09-08ريف دمشق03150011309نوف عثمانفاطمه محمد عثمان478213204813

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.4520020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-10-15ريف دمشق03010174195سمرأية ناصر صباغ478313204814

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7520210تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1989.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1974-06-06حمص04060009770عليا اسماعيلسلفانا ابراهيم زيدان478413204815

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-03-08ريف دمشق03110038521اميرهتغريد محسن صقر478513204816

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.0820000تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-02-18ريف دمشق03250106429سحرمنى يحيى البردقاني478613204817

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.9220130تربية فنية

78كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدل116كاتب ضبطوزارة العدلالال202.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1995-04-25ريف دمشق03210030034منيرهكنوز احمد قره جي478713204818

101كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال1614.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2002-05-06السويداء13050037041هيلينكاترين لؤي نوفل478813204819

وزارة الزراعة الال2379.0020130علميثانوية عامةثانوية1995-03-20ريف دمشق03240013482فيحاء التقيعبد الحميد محمد سامر نعمو الكردي478913204820

واإلصالح الزراعي

وزارة االدارة المحلية 253كاتب اولوزارة المالية1022مساعد أمين مستودع

والبيئة

22جابي

المعهد اعداد مدرسين معهد1998-11-28ريف دمشق03010137002حفيظهمريم احمد عمر479013204821

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال85.0020200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-09-16ريف دمشق03120027411صبحية عثماننسرين علي حمدان479113204822

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1120040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-06-14ريف دمشق03150023267خيريه شحادهوجدان حسن هالل479213204823

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5420030تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-12-07ريف دمشق03250012270سحر البردقانيمها يحيى البردقاني479313204824

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.1420090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-06-28ريف دمشق03160025909ناهدتهامه رائد هاموك479413204825

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال87.0020200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-01-29طرطوس10270001046ظهيرهصبا غسان حسن479513204826

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.6520100تربية فنية
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المعهد اعداد مدرسين معهد1985-02-22حماه10010038577نجاحرانيا محمد حسين479613204827

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.3220060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-11-18ريف دمشق03120008818نورة القادرينور حسان القادري479713204828

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5520080تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-03-28دير الزور09010176007جميلهاحالم محمد العبدهللا479813204829

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.7020060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-05-20ريف دمشق03300000541نعايم الحمداريج ياسر سعيفان479913204830

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5820040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-01-10ريف دمشق03120001318رقيه عبيدفايزه ماجد الحالج480013204831

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.4020110تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-07-03الحسكة08160113906فايزهنارين حواس سينو480113204832

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5420040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-01دمشق01010574346فائده رومانياالء احمد العضل480213204833

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.5020190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-01-20ريف دمشق03090010431مريمامنه علي الشيخ480313204834

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربية1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.0020050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-02-04الالذقية06090086522مفيدهربا علي القريمه480413204835

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5220080تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-04-06ريف دمشق03150047406امنهغفران سليم نعنوس480513204836

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.0820030تربية فنية

272مساعد فنيوزارة الدفاعالال3768.0020190تقنيات حاسوبثانوية صناعةثانوية2001-11-12ريف دمشق03320070707هدىاسراء محمد خير الغزاوي480613204837

107كاتب ضبطوزارة العدل106كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالال123.0020098أدبيثانوية عامةثانوية1990-07-10دمشق03120033497فاتن نفوريتامر زهير راجح480713204838

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-08-19إدلب03110022453فاطمة الحسنهيام حسين أسود480813204839

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةنعمال72.8820020تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1993-10-04ريف دمشق03020003966وردهانوار احمد عايد480913204840

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربية1377مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0020130تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 108كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدلالال164.0019965أدبيثانوية عامةثانوية1978-02-02السويداء13120008152منيره النبوانيوائل نوفل النبواني481013204841

والبيئة

1048جندي اطفاء

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال118.0020070علميثانوية عامةثانوية1989-07-13ريف دمشق03010017881رحابريم رشيد برخش481113204842

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-01-12ريف دمشق03190037737فاطمهعائشه حسين برغوث481213204843

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.9920010تربية فنية

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية131مؤشروزارة الكهرباءالال158.0020100علميثانوية عامةثانوية1991-04-17إدلب07010073454سناءقمر سمير مناع481313204844

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-05-28السويداء03350011532ليلهنرمين رياض البربور481413204845

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.3420050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-10-05ريف دمشق03140053749خديجه الضميريناديا محمود قعدان481513204846

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6220010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-11-10حمص04080030356نواليسرى احمد العبد العزيز481613204847

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.0020080تربية فنية

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية255كاتب أولوزارة الماليةالال1843.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-01-03ريف دمشق03110023764رغده جالحجمرح بشار قنبر481713204848

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-02-13ريف دمشق03120008927فاتن فاطمهحنان عادل فاطمه481813204849

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9820100تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1979-06-01طرطوس10270005654نوفا عمرانربا عبد الوحيد محمود481913204850

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.8219990تربية فنية

وزارة الزراعة الال1480.0020200علميثانوية عامةثانوية2000-03-01ريف دمشق90010255786اميرةدعاء رضوان ابو عليلة482013204851

واإلصالح الزراعي

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية1023مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-07-10درعا12160021523سعدهوصال احمد عتمه482113204852

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0319980تربية فنية

101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدل115كاتب ضبطوزارة العدلالال1784.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01ريف دمشق03120013501هدى الحورانيأسماء علي قسطالوي482213204853

99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال177.0020040أدبيثانوية عامةثانوية1985-07-13القنيطرة14020011821رسميهرويده جاد هللا بدر482313204854

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة الماليةالال1697.0020160علميثانوية عامةثانوية1996-09-29ريف دمشق03180074719عواطفمروه يوسف اسماعيل482413204855

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

125مؤشروزارة الكهرباء1021

109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2018.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-01ريف دمشق03060009131فاطمه المنطلبروضه حيدر فرح482513204856

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-03-12ريف دمشق03150011590زرافاتميرفت فايز الموصلي482613204857

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8720030تربية فنية

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال1751.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1988-07-05ريف دمشق03190038852نعيمهاسماء احمد ورده482713204858

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-01-20إدلب07040056071فاديا ابراهيمهبة علي حسين482813204859

سابقا

1382مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.3020100العمل اليدوي

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال1387.0020200أدبيثانوية عامةثانوية1998-07-01ريف دمشق03160031653صفاء غنامساريه عبد السالم الروح482913204860

هيئة التخطيط الال1804.0020170أدبيثانوية عامةثانوية2000-01-02دمشق01040288362ايمانجود زياد معاد483013204861

والتعاون الدولي

17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-07-01ريف دمشق90010229475فوزياميمة احمد محمود483113204862

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.6720120تربية فنية

137مؤشروزارة الكهرباء277كاتبوزارة المالية132مؤشروزارة الكهرباءالال139.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-18حماه05150039133املنغم محسن حشمه483213204863

وزارة الزراعة 279كاتبوزارة الماليةالال1879.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-07-01ريف دمشق03190051318فادياوالء عبد الرحيم ناصيف483313204864

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

125مؤشروزارة الكهرباء1021

79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال159.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-09-05ريف دمشق03200035005هيامبثينه علي عالء الدين483413204865

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-02-05ريف دمشق03140053139صباح رمانهصفاء محمد ناصر483513204866

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.5020010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1978-01-12ريف دمشق01010248347فاطمه شحادهنادره منير عبد الغني483613204867

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.9619970تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-07-15ريف دمشق03140053135صباح رمانههيفاء محمد ناصر483713204868

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.1620040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1993-02-20حماه05050037959سلطانهداليا علي العبدهللا483813204869

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.0220150تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-03-23ريف دمشق03180088269حنانندى محمد رشيد هاشم483913204870

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.9520030تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-01-03القنيطرة14010082690نورارشا عبدو الفهيد484013204871

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.7620050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-01-01القنيطرة14060036091شتوه صالحالهام يونس العوض484113204873

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.5220050تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال2403.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-08-27ريف دمشق03230008528ثناء بطيحإلهام حيدر قويدر484213204874

والبيئة

21شرطي

70كاتب ضبطوزارة العدل67كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020130أدبيثانوية عامةثانوية1995-06-01حمص04010508037داللعبد العزيز موسى الصالح484313204875

عامل صيانة وزارة الصناعةالال2786.0020180ميكانيكثانوية صناعةثانوية1999-02-02ريف دمشق03010178841انتصارايمن حسين المطرود484413204876

ومراقبة مراجل

364فنيوزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة375

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال1636.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1998-10-12القنيطرة14030054102هاجرسوسن أمين خليل484513204877

صيانة الحواسيب ثانوية صناعةثانوية1990-06-05ريف دمشق03120026578خديجه غياضانور علي شاهين484613204878

والتجهيزات الحاسوبية

عامل صيانة ومراقبة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعة382أمين مستودعوزارة الصناعةالال235.0020090

مراجل

375

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-10-13ريف دمشق03350012240أميره شلشمنتهى سامي شلش484713204879

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.2920010تربية فنية
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المعهد اعداد مدرسين معهد1981-04-29ريف دمشق03140046137مريمرغداء محفوظ بربش484813204880

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال66.2020010تربية فنية

278كاتبوزارة الماليةالال75.0220110تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1988-07-19ريف دمشق03150020892امنهوجدان سليم نعنوس484913204881

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1557.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-11-03القنيطرة14060033144فاطمهفداء أيمن بكر485013204882

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-10-08ريف دمشق03190030947لمياء البريديوديان مرعي صبح485113204883

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.5320070تربية فنية

المعهد التقاني إلدارة معهد1996-01-01ريف دمشق03320025922خلود موسىمريم سامر موسى485213204884

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال65.3920210إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-04-01ريف دمشق03010175454مريملينا فوزي الضميري485313204885

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.0020210تربية فنية

وزارة الزراعة 126مؤشروزارة الكهرباءالال134.0019953علميثانوية عامةثانوية1976-05-02ريف دمشق03150014516فاطمه خضرةعبد هللا محمد جباره جباره485413204886

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

258كاتب اولوزارة المالية1019

المعهد اعداد مدرسين معهد1978-11-01ريف دمشق03190037439مريمفاطمه جمعه الحلبي485513204887

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.2819980تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال177.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1987-08-01حمص04010365020علياختام ياسر السالمه485613204888

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-07-21ريف دمشق03010197155نادره محمدرغد منيب صباغ485713204889

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7520210تربية فنية

المعهد التقاني للعلوم معهد1980-02-18ريف دمشق03200031952مريمأحالم مصطفى عز الدين485813204890

المالية والمصرفية

وزارة التجارة الال60.8620060محاسبة

الداخلية وحماية 

المستهلك

304محاسبوزارة الدفاع302محاسبوزارة الدفاع247مدخل بيانات

المعهد اعداد مدرسين معهد1972-09-22دمشق01040167389امنهفاطمة محمد طالب485913204891

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.5619940تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل276كاتبوزارة الدفاع275كاتبوزارة الدفاعالال1342.0020190أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-20حمص04010385179علياعال ياسر السالمه486013204892

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال2263.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-10-05دمشق06090029301ليناعلي هاني سلوم486113204893

المعهد اعداد مدرسين معهد1977-08-01ريف دمشق03190044894رفاعيهوفاء عثمان وطفه486213204894

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.4019970تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2000-01-10ريف دمشق90010254148ناديارزان عيسى حمدان486313204895

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال76.0020190تربية فنية

وزارة التجارة 255كاتب أولوزارة الماليةالال206.0020110علميثانوية عامةثانوية1993-01-08الالذقية06150025514املعال اصف يوسف486413204896

الداخلية وحماية 

المستهلك

266كاتب اولوزارة المالية1016مدقق

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-08-17القنيطرة14010032151خديجهدعاء صالح جمعه486513204897

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال69.5820120تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-10-15حماه05190023136هياموالء كمال شدود486613204898

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربية1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.7920100تربية فنية

106كاتب ضبطوزارة العدل104كاتب ضبطوزارة العدل105كاتب ضبطوزارة العدلالنعم1816.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1997-03-03دمشق10170023553فضه ديوبرهام ناجي علي486713204899

المعهد التقاني إلدارة معهد1985-06-02ريف دمشق03280048952فطومخديجه علي عبيد486813204900

األعمال والتسويق

وزارة االقتصاد الال73.0320070إدارة أعمال

والتجارة الخارجية

وزارة االقتصاد 94مساعد إداري ثان

والتجارة الخارجية

مدخل مراسالت 

الكترونية

366مساعد إداري ثانوزارة الصناعة95

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-09-01ريف دمشق03260007109عذبه هناويوئام احسان هناوي486913204901

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0920090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-05ريف دمشق03190047604فاطمةآالء عمر وطفه487013204902

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.0120200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-06-01ريف دمشق03250041473عائشه إبراهيمصفاء محمد رجب487113204903

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1820050تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدلالال2800.0020160أدبيثانوية عامةثانوية1979-11-20ريف دمشق03050033580خديجهخوله عدنان السوقي487213204904

معهد التربية الفنية معهد1997-01-06دمشق03190014921انعامبشرى زكي صوصو487313204905

التشكيلية والتطبيقية

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال64.5320180رسم

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-08-18دمشق01040327312باسمة حسنهبة باسل زرزر487413204906

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.0220200تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال119.0019990أدبيثانوية عامةثانوية1982-01-25ريف دمشق90010093109عربية حسنانيسة حميد محمد487513204907

المعهد اعداد مدرسين معهد1981-08-09دمشق03250024202ماجدهعبير محمد خالد عبيد487613204908

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال55.2720020تربية فنية

وزارة الزراعة 277كاتبوزارة الماليةالال1912.0020190علميثانوية عامةثانوية2001-07-15ريف دمشق03300127082سوسن زعيترندى محمد منذر عبد السالم487713204909

واإلصالح الزراعي

مساعد أمين 

مستودع

137مؤشروزارة الكهرباء1023

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-03-25ريف دمشق08010064266نعيمهريمه احمد الحردان487813204910

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0520090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-10-10حماه04030019792غصونريم سلمان سلهب487913204911

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0020030تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-10-01حمص04080006711عليا حميدوشفداء شعبان ملحم488013204912

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8220080تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1710.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-07-10ريف دمشق02300112135اميره حسنبتول احمد الخلف488113204913

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-08-01القنيطرة14020022875سميره الدومانيعبير احمد الدوماني488213204914

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.2620060تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-12-30ريف دمشق03120024210سميرهخلود حاتم ادريس488313204915

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.0920100تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-08ريف دمشق03120026460زهورمريم هيسم ادريس488413204916

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.7520070تربية فنية

103كاتب ضبطوزارة العدل101كاتب ضبطوزارة العدل100كاتب ضبطوزارة العدلالال153.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-10-20ريف دمشق03300017193اسمانبيله عبد الرحمن شاميه488513204917

المعهد اعداد مدرسين معهد1998-08-10ريف دمشق03140014243هيام الصالحمروه احمد الحاج احمد488613204918

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال90.3620180تربية فنية

75كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدل70كاتب ضبطوزارة العدلالال188.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1992-01-10حماه05140025937امتثال التعمرح سامي عيسى488713204919

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-01-01حماه05110087351زنوبهصفاء محمد علي حماشو488813204920

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8520070تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1972-01-22ريف دمشق03140043705مريمصفاء نديم حماده488913204921

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال60.6219940تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2002-01-01ريف دمشق03180039358زهور عبد هللاعال تميم أبو سن489013204922

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.3920210تربية فنية

المعهد التقاني للطباعة معهد1990-03-08ريف دمشق03300095610حياةوالء احمد الفارس489113204923

والنشر

293مساعد فني طباعةوزارة الدفاعالال80.5420110الطباعة والنشر

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-02-19دمشق90010038457عبلة جميلةقمر نمر اسعد489213204924

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.5420040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-20ريف دمشق03140018640عصريهبراءة محمد شباط489313204925

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال86.8020110تربية فنية

وزارة الزراعة النعم181.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-12-06ريف دمشق03040004230عائشه سكافعفراء احمد كسر489413204926

واإلصالح الزراعي

وزارة الزراعة 128مؤشروزارة الكهرباء1026مساعد أمين مستودع

واإلصالح الزراعي

1020مساعد أمين مستودع

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-02-01ريف دمشق03090024856عيشهميساء محمد برهوم489513204927

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.2020040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1998-02-16ريف دمشق03140028641هاله صالح مرعيسالم محمد صالح489613204928

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.9720180تربية فنية

أمين مستودع وزارة الصناعة365محاسبوزارة الصناعةالال78.1120150تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1994-05-28ريف دمشق03300088749مريممنى جمعه الصباح489713204929

المواد الجاهزة 

ونصف المصنعة

أمين مستودع المواد وزارة الصناعة368

األولية

369

259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة المالية130مؤشروزارة الكهرباءالال1894.0020130علميثانوية عامةثانوية1994-07-27إدلب07030035599هدىفاطمة أحمد صوفان489813204930

75 من 73صفحة  12:48:45 14/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

96كاتب ضبطوزارة العدل110كاتب ضبطوزارة العدل109كاتب ضبطوزارة العدلالال115.0020090أدبيثانوية عامةثانوية1988-08-05ريف دمشق03050001486خوال قشيشهسهيله احمد عبد الرزاق489913204931

وزارة االدارة المحلية 60كاتب ضبطوزارة العدل59كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020120أدبيثانوية عامةثانوية1980-01-01دير الزور09010215176نادرهنجوى حسين الصعاوي490013204932

والبيئة

36شرطي

381مراقب فنيوزارة الصناعة380مراقب فنيوزارة الصناعةالال67.0420109ميكانيك مركباتالمعهد التقاني الصناعيمعهد1990-01-15ريف دمشق03150034833فاطمهوسيم عمر عبد الرحمن490113204933

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-01-04الالذقية06020069684بدريهعواطف صديق شربيه490213204934

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربية1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.2520030تربية فنية

275كاتبوزارة الدفاع63كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال147.0020210أدبيثانوية عامةثانوية1983-05-09حلب02030095327سلمىسمر شحاده الموسى490313204935

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-13حمص04230003248فلايرساره محمود الخطيب490413204936

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0020160تربية فنية

وزارة الزراعة الال55.9120100ثانوية زراعيةثانوية زراعيةثانوية1989-07-21دمشق13020029956رحابصفاء وجيه نصر490513204937

واإلصالح الزراعي

وزارة التجارة 75مراقب زراعي

الداخلية وحماية 

المستهلك

251عامل مكافحة وتعقيم

المعهد اعداد مدرسين معهد1973-08-27طرطوس10090021729امينهريم احمد الشعار490613204938

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال57.3819930تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-01-07القنيطرة14020050076سعده  غانمامل علي محمود490713204939

سابقا

1377مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.0520040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1999-07-10ريف دمشق03280068874كبريهنور الهدى درغام زيتون490813204940

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.0020200تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 79كاتب ضبطوزارة العدل78كاتب ضبطوزارة العدلالال1755.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2004-01-01ريف دمشق03200048220ميسونمها عمر خريطه490913204941

والبيئة

21شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1990-08-01الالذقية06190001338مهاريم سمير أسعد491013204942

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال61.8720140تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-12-06ريف دمشق04190031815بهناهنادي محمود جاعور491113204943

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3020020تربية فنية

وزارة االدارة الال307.0020062ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-01-02ريف دمشق03110003273نزيهه الخطيبنورس حمزه الخطيب491213204944

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-05-14دير الزور09080097427نظيرةزبيدة احمد النايل491313204945

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.5220070تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد2001-01-29ريف دمشق03280028862الهامراويه احمد الموصلي491413204946

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.0020200تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1867.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01درعا12020127593ندىرهف زاهر مهدي491513204947

275كاتبوزارة الدفاع59كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1607.0020140أدبيثانوية عامةثانوية1995-08-07الالذقية06110076517روضةنسرين يوسف محمود491613204948

المعهد اعداد مدرسين معهد1996-06-18ريف دمشق03280021233فاطمة عبد اللطيفوالء حسان رومية491713204949

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1381مدرس مساعدوزارة التربيةالال82.3320160تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1986-11-10ريف دمشق03110037212آمالسناء صالح بدر الدين491813204950

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال67.7520080تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-05-04ريف دمشق03280077987نهاداسراء مفيق حقوق491913204951

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربيةالال81.0020200تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-01-01حماه05130033201سميره حمودمنار مطيع حميدان492013204952

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال65.1620070تربية فنية

259كاتب اولوزارة المالية133مؤشروزارة الكهرباء132مؤشروزارة الكهرباءالال1837.0020200علميثانوية عامةثانوية2002-04-17ريف دمشق90010267989هنية الشاعرجنين منير الشاعر492113204953

المعهد اعداد مدرسين معهد1998-05-02ريف دمشق03280018543سماح واويهشفاء عدنان درباع492213204954

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1381مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.6120180تربية فنية

268كاتب اولوزارة المالية266كاتب اولوزارة المالية134مؤشروزارة الكهرباءالال1567.0020160علميثانوية عامةثانوية1998-04-04دمشق06090029299ليناهديل هاني سلوم492313204955

97كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال1787.0020180أدبيثانوية عامةثانوية1993-01-01دير الزور09120152925هديهيثرب مصطفى االحمد الشواخ492413204956

64كاتب ضبطوزارة العدل63كاتب ضبطوزارة العدل120كاتب ضبطوزارة العدلالال2329.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2003-09-14دمشق01040324964باسمةمياز بهاء السخلة492513204957

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-03-08ريف دمشق03280039836سليمىمنال فرزات حقوق492613204958

سابقا

1376مدرس مساعدوزارة التربية1381مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.4520010تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-01إدلب07040006799الهامرشه عبد الحميد جواد492713204959

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020090تربية فنية

26مساعد صحيوزارة التربية25مساعد صحيوزارة التربيةالال83.0820210طب طوارئالمعهد التقاني الطبيمعهد2001-02-28ريف دمشق03010061628هنادي داودغيداء عادل برخش492813204960

260كاتب أولوزارة المالية259كاتب اولوزارة المالية258كاتب اولوزارة الماليةالال1631.0020190علميثانوية عامةثانوية1993-01-12إدلب07040058832فاطمهحوراء طاهر محسن492913204961

المعهد اعداد مدرسين معهد1980-01-02إدلب07030023206عطريهخديجة مصطفى عبد هللا493013204962

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9319990تربية فنية

255كاتب أولوزارة الماليةالال155.0019990علميثانوية عامةثانوية1980-05-02ريف دمشق03110000461حليمة بطيخةمريم عمر المقطرن493113204963

101كاتب ضبطوزارة العدل103كاتب ضبطوزارة العدل102كاتب ضبطوزارة العدلالال114.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1987-02-02درعا12070004944سميحهمنار محمد زهير الشحادات493213204964

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال146.0020080أدبيثانوية عامةثانوية1977-05-14إدلب07240106736لطيفه افنديظالل مصطفى كلثوم493313204965

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-09-28ريف دمشق03010096488سلماآمال محمد حجازي493413204966

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال91.0820200تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدلالال135.0020082أدبيثانوية عامةثانوية1981-08-22ريف دمشق03350005545رابعهادهم علي ابو شاش493513204967

1440معلم حرفةوزارة التربيةالال62.5120072تقنيات إلكترونيةالمعهد التقاني الصناعيمعهد1985-12-22ريف دمشق03320012745أمورةغسان مأمون زرزور493613204968

وزارة االدارة الال3249.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1999-01-01ريف دمشق03130025826عزيه دحبورريماح أحمد بركات493713204969

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1050عامل مخططات

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 63محاسب

والبيئة

62محاسب

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-03-22ريف دمشق03150005339منيرةصفا أدهم ضاهر493813204970

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.8420050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-11-30طرطوس10110020072ردينة أحمدوئام أحمد درباز493913204971

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.9620050تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1994-03-01حلب02220085515امينةنور محمد الخطيب494013204972

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.0620150تربية فنية

وزارة االدارة الال182.0020110علميثانوية عامةثانوية1992-03-21ريف دمشق03010116982اميرهايمان محي الدين بلله494113204973

المحلية والبيئة

127مؤشروزارة الكهرباء256كاتب اولوزارة المالية30مدقق نفقات

275كاتبوزارة الدفاع98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال1607.0020150أدبيثانوية عامةثانوية1998-01-01إدلب07240106832ظالل كلثومدينا عبد الخالق غراب494213204974

المعهد اعداد مدرسين معهد1984-04-01ريف دمشق03150021881عدله قاسمحليمه محمد رفاعي العساف494313204975

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال78.7320190تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1995-01-01ريف دمشق03150014473شهيره جبارهامال محمد جباره494413204976

سابقا

1374مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.0020160تربية فنية

115كاتب ضبطوزارة العدلالال130.0020100أدبيثانوية عامةثانوية1985-01-25ريف دمشق03130026253زريفهلطيفه محمود حرب494513204977

120كاتب ضبطوزارة العدلالال112.0019960أدبيثانوية عامةثانوية1972-01-08القنيطرة14030033105داللخلود غازي الرفاعي494613204978

115كاتب ضبطوزارة العدلالال1691.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2002-01-01ريف دمشق03130025950صبحيه حربريم أحمد صالح494713204979

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل89كاتب ضبطوزارة العدلالال148.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1984-03-08ريف دمشق03190001360سميره الشحتنائله مصطفى القليح494813204980

وزارة االدارة الال2043.0020180أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-08الالذقية06170011879جميلههيا حسن عبد هللا494913204981

المحلية والبيئة

وزارة االدارة 1027شرطي

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1018شرطي

والبيئة

1009شرطي

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-01-01القنيطرة14030060256زانهفايزه عيسى عيسى495013204982

سابقا

1370مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.0020070تربية فنية

115كاتب ضبطوزارة العدل275كاتبوزارة الدفاع63كاتب ضبطوزارة العدلالال1505.0020210أدبيثانوية عامةثانوية2001-01-05ريف دمشق03130025835عزيه دحبورسماح أحمد بركات495113204983

134مؤشروزارة الكهرباء266كاتب اولوزارة المالية262كاتب اولوزارة الماليةالال1702.0020210علميثانوية عامةثانوية2003-09-28الالذقية06200070477اسمهاننغم ميمون خليفه495213204984

275كاتب رئيسيوزارة المالية274كاتب رئيسيوزارة المالية272كاتب رئيسيوزارة الماليةالال71.0920060تجاري مصرفيالمعهد التقاني التجاريمعهد1986-01-30ريف دمشق03190000840سميره الشحتراوية مصطفى القليح495313204985

690مساعد فني أولوزارة الصحة691مساعد فني أولوزارة الصحةالال69.2520180تخديرالمعهد التقاني الطبيمعهد1996-03-14ريف دمشق03010074649ناهد شريفنعمه تيسير البقاعي495413204986

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-01-20درعا12170020555خديجهفاطمه عز الدين الحسين495513204987

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال77.7020080تربية فنية

86كاتب ضبطوزارة العدل85كاتب ضبطوزارة العدل118كاتب ضبطوزارة العدلالال106.0020030أدبيثانوية عامةثانوية1985-08-05ريف دمشق03160013916نهلهبشرا علي عنيزه495613204988

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-02درعا12170001504خيريه شحادهآيه غازي محمود495713204989

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال73.1420080تربية فنية
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الثانية:ريف دمشق        الفئة:محافظة

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-01-01حمص04180038925مريمايمان محمد الخالد العويشي495813204990

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال68.4420100تربية فنية

85كاتب ضبطوزارة العدل84كاتب ضبطوزارة العدل83كاتب ضبطوزارة العدلالال1333.0020200أدبيثانوية عامةثانوية2001-06-04ريف دمشق03280010258فاطمهنور الهدى خليل جمعه495913204991

91كاتب ضبطوزارة العدل90كاتب ضبطوزارة العدل493كاتب ضبطوزارة العدلالال254.0020113أدبيثانوية عامةثانوية1976-04-20ريف دمشق03180025726اميرهوليد عبد الرحمن ليال496013204992

المعهد اعداد مدرسين معهد1991-01-01ريف دمشق03080055534غرام عودهياسمين حسن شحاده496113204993

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال75.7320140تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-01-20ريف دمشق03120010083عائشه الحوريسهام عبد المولى الحوري496213204994

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.2420100تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1989-04-14الالذقية06110011868ناديا يوسفزينب حبيب سليمان496313204995

سابقا

1379مدرس مساعدوزارة التربيةالال79.4320090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1988-08-01ريف دمشق03120010095عائشةنور عبد الحميد الحوري496413204996

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.8620090تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-01-01ريف دمشق03120010047عائشه الحوريمياده عبد المولى الحوري496513204997

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.6320040تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-12-20ريف دمشق03020013945نجاة خدوجمناهل محمد بكر496613204998

سابقا

1377مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020030تربية فنية

عامل صيانة وزارة الصناعة374عامل مشغل ميكانيكوزارة الصناعةالال286.0020120الكترونثانوية صناعةثانوية1994-09-15حلب02100002898بثينهمحمد عبد الرزاق برزه496713204999

ومراقبة مراجل

375

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-06-20ريف دمشق03300003018رئيفهنور سلمان غاوي496813205000

سابقا

1375مدرس مساعدوزارة التربيةالال63.7920040تربية فنية

99كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل97كاتب ضبطوزارة العدلالال117.0020050أدبيثانوية عامةثانوية1977-07-20حمص04010044552سميرهريم صالح عبد الحميد496913205001

وزارة االدارة الال262.0020077ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1988-10-29دير الزور03060017577سميرهرئال جهاد مصطفى497013205002

المحلية والبيئة

وزارة التجارة 1050عامل مخططات

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة الداخلية 245محاسب

وحماية المستهلك

252بائع

المعهد اعداد مدرسين معهد1987-04-04ريف دمشق03120014044حمده الكريم السليمان الصياديمنال عبد الوهاب الجاهوش497113205003

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال71.1320100تربية فنية

المعهد التقاني للمحاسبة معهد1989-01-01ريف دمشق03140000744ابتسام الشيخبشرى يحيى الشيخ497213205004

والتمويل

وزارة الشؤون الال64.4620100محاسبة

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 122منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

وزارة الشؤون 123منشئ رئيسي

االجتماعية والعمل

58منشئ رئيسي

المعهد اعداد مدرسين معهد1997-01-01ريف دمشق03120013952حمده الكريم السليمان الصيادينورا عبد الوهاب الجاهوش497313205005

سابقا

1380مدرس مساعدوزارة التربيةالال70.7720180تربية فنية

المعهد التقاني للعلوم معهد1994-08-07ريف دمشق03300027470نعيمة حبيبعدنان عبد اللطيف حجازي497413205006

المالية والمصرفية

267منشئوزارة المالية264منشئوزارة الماليةالال65.1820160محاسبة

المعهد اعداد مدرسين معهد1982-04-01ريف دمشق90010028503مريم حميدشريفة محمد زامل497513205007

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال74.7020020تربية فنية

98كاتب ضبطوزارة العدل93كاتب ضبطوزارة العدل92كاتب ضبطوزارة العدلالال105.0020060أدبيثانوية عامةثانوية1985-10-04القنيطرة14010080478امنةاسماء شامان الحمد497613205008

97كاتب ضبطوزارة العدل98كاتب ضبطوزارة العدل71كاتب ضبطوزارة العدلنعمال1745.0020212أدبيثانوية عامةثانوية1984-07-15ريف دمشق03110045529رمزيهوسيم حسين عبد الصمد497713205009

المعهد اعداد مدرسين معهد1992-10-15القنيطرة14050013871مريمجهينة عادل خلف497813205010

سابقا

1371مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.3720140تربية فنية

المعهد اعداد مدرسين معهد1983-04-10ريف دمشق03330031639سميرهابتهال محمد دباس497913205011

سابقا

1378مدرس مساعدوزارة التربيةالال72.0020030تربية فنية

وزارة االدارة المحلية 108كاتب ضبطوزارة العدل73كاتب ضبطوزارة العدلالال140.0020212أدبيثانوية عامةثانوية2000-03-06الالذقية06010304956اميرةحسين محمد الجردي498013205012

والبيئة

1035جندي اطفاء

وزارة التجارة الال2737.0020170ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1998-03-22القنيطرة14050046451مريمزينب عادل خلف498113205013

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 245محاسب

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 252بائع

والبيئة

1050عامل مخططات

وزارة الزراعة 270كاتب اولوزارة المالية279كاتبوزارة الماليةنعمال1676.0020180علميثانوية عامةثانوية1999-04-01ريف دمشق03190047597جميلهرشا محمد وطفة498213205014

واإلصالح الزراعي

1021مساعد أمين مستودع

وزارة التجارة الال268.0020040ثانوية تجاريةثانوية تجاريةثانوية1986-03-24ريف دمشق03230002025روسيه العرحسن سليم كمال الدين498313205015

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة 1017محاسب تكاليف

المحلية والبيئة

وزارة التجارة الداخلية 1050عامل مخططات

وحماية المستهلك

245محاسب

وزارة االدارة الال1454.0020190أدبيثانوية عامةثانوية1996-08-03ريف دمشق03010073282ايمانهدايا عبد الهادي عدس498413205016

المحلية والبيئة

هيئة التخطيط والتعاون 95كاتب ضبطوزارة العدل1006شرطي

الدولي

17منشئ

المعهد اعداد مدرسين معهد1985-02-04دير الزور09080097420نظيرةرويدة احمد النايل498513205017

سابقا

1372مدرس مساعدوزارة التربيةالال80.5920070تربية فنية
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