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وزارة التجارة الداخلية نعمال4نعم125.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1989-06-14حمص04010556518سميرةأديب أحمد اليوسف113400001

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 579سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الشؤون 580سائق

االجتماعية والعمل

60سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1982-03-08ريف دمشق03060025770دوله غديرعبد هللا عبد القادر دوكان213400002

والبيئة

1070سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1974-08-05ريف دمشق03080058237عائشهاسماعيل اسماعيل عرابي313400003

والبيئة

وزارة االدارة 1067سائق

المحلية والبيئة

1062سائق

وزارة التجارة 1450سائقوزارة التربية1004سائقوزارة العدلالال10نعم0.00ال1993-03-10ريف دمشق03200009532عزيزةصبحي حسن قصص413400004

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1998-03-01ريف دمشق03140011404فضه عبد القادرأحمد عبد الكريم غندور513400005

والبيئة

وزارة االدارة 1111سائق إطفاء

المحلية والبيئة

1057سائق

وزارة االدارة المحلية الال10نعم0.00ال1993-04-19ريف دمشق03060017240عريفهمرتضى نظير سريه613400007

والبيئة

وزارة االدارة 1082سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1070سائق

والبيئة

1067سائق

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-06-13دمشق03120035719عليااحمد حسين راجح713400008

والبيئة

1051سائق

1004سائقوزارة العدلالال3نعم0.00ال1973-01-01ريف دمشق03030008989حفيظةصالح محمد شاكر813400009

وزارة االدارة 1004سائقوزارة العدلالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-01-01القنيطرة14020064722حسن داوودباسل احمد داود913400010

المحلية والبيئة

1450سائقوزارة التربية1051سائق

وزارة االدارة المحلية الال10نعم0.00ال1990-06-06ريف دمشق03130006430نظيره عونالياس سالم عبود1013400011

والبيئة

وزارة االدارة 1074سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1076سائق

والبيئة

1051سائق

125ناسخوزارة العدلالال0ال143.002007نعم1993-01-01ريف دمشق03280086727فاطمه حيدراسماء علي البيك1113400012

وزارة االدارة المحلية الال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-01-02ريف دمشق03060022659امونة أسعدمحمود عبد هللا ناصر1213400013

والبيئة

وزارة االدارة 1070سائق

المحلية والبيئة

1082سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-06-25ريف دمشق03150007445رائدةسعد هللا محمد ديب قشبري1313400014

والبيئة

وزارة االدارة 1056سائق

المحلية والبيئة

1064سائق

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1974-10-10ريف دمشق03020025547مريمزياد حسين رمضان1413400015

والبيئة

1084سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-04-15ريف دمشق03050039536ميمونهضرار أحمد خلف1513400016

والبيئة

1117سائق عام

1037سائق ثقيلةوزارة الكهرباءالال0نعم0.00ال1987-09-08ريف دمشق03050050313سحرمحمد حسين الصيرفي1613400017

وزارة االدارة المحلية الال3ال1617.002018نعم1999-01-01ريف دمشق14050008735فتحيهايهم عبده بريكان1713400018

والبيئة

وزارة االدارة 1096سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1051سائق

والبيئة

79سائق  سيارة صغيرة

وزارة التجارة الداخلية نعمال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-04-24ريف دمشق03050015259آمنةياسر محمود شطح1813400019

وحماية المستهلك

1039سائق

وزارة االدارة المحلية الال8نعم0.00ال1986-02-13الالذقية06100078222حياتاصف يوسف صبح1913400020

والبيئة

وزارة االدارة 1051سائق

المحلية والبيئة

1115سائق إطفاء

وزارة التجارة الداخلية الال7نعم0.00التمديدات صحيةتمديدات صحية1989-01-01دير الزور09070013523ثناء عبد هللامحمد سعيد محمد سنجار2013400021

وحماية المستهلك

عامل مهني وزارة الكهرباء1043مراقب تخمير

درجة ثالثة

1039

1039عامل مهني درجة ثالثةوزارة الكهرباءالال4ال141.002013نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1998-10-16ريف دمشق03050040857سهام عربشمحمود حيدر حشمه حشمه2113400022

وزارة التجارة الداخلية الال9نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-01دير الزور09140022650منيفه العبدابراهيم احميدي الماليس الخليف2213400023

وحماية المستهلك

1039سائق

1040عامل مهني درجةوزارة الكهرباء1041عامل مهني درجة ثالثةوزارة الكهرباءالال4ال140.002011نعمحدادة و  لحامحدادة و  لحام1996-07-26ريف دمشق03050040589سهامأحمد حيدر حشمه2313400024

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1980-06-01ريف دمشق03150003052حليمةمحمد مصطفى الدنف2413400025

المعدنية

وزارة التجارة 1057سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

وزارة االدارة 385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال1651.002014نعمخياطةخياطة2000-03-24ريف دمشق03140007415سهامرفيدة محمود الداالتي2513400026

المحلية والبيئة

109مراسل

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-12-02ريف دمشق03050019092مريممروان احمد ديب2613400027

وحماية المستهلك

1039سائق

248نجار عربيوزارة الصحةالال9ال130.002007نعمنجار عربينجار عربي1991-12-23ريف دمشق03180000628ناديا حافظكمال خالد حافظ2713400028

وزارة التجارة 385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال160.001996نعم1980-07-13ريف دمشق03100003768ساميه ضميريهمريم محمد ديب قزح2813400029

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة 385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال1996.002014نعم1996-04-01الالذقية06100049398فايزهرؤى حكمت ابو علوش2913400030

الداخلية وحماية 

المستهلك

1040جامع خبز

وزارة التجارة 385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال162.002001نعم1986-01-01القنيطرة14060036895خميسه الهاللتوحيد عيسى الهالل3013400031

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1977-01-12ريف دمشق03150009911فاطمةياسر محمد ديب الموصلي3113400032

المعدنية

وزارة التجارة 1450سائقوزارة التربية1057سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

وزارة التجارة الداخلية الال3ال2010.002014نعم1997-12-05ريف دمشق03120026439فاطمه ادريسمحمد وسيل ادريس3213400033

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة االدارة المحلية نعمال0نعم0.00ال1989-04-20ريف دمشق03280062190صالحهحسين احمد حيدر3313400034

والبيئة

وزارة االدارة 1060سائق إطفاء

المحلية والبيئة

1104سائق اطفاء

وزارة النفط والثروة الال4ال2137.002020نعم1989-05-16إدلب07100036050خدوجأحمد لؤي البرجس3413400035

المعدنية

1054عامل وتعبئة وشحن

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1984-05-31الحسكة08010105353عائشةعمار يحيى الغانم3513400036

والبيئة

1104سائق اطفاء

132ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدل131ناسخوزارة العدلالال0ال125.002002نعم1986-03-15حماه05150051259بسماسميره سليمان حمدان3613400037

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-02-15ريف دمشق03150046338سروهوليد ديب فاضل3713400038

المعدنية

وزارة النفط 1060سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1059سائق ثقيلة

وزارة النفط والثروة الال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-01-16ريف دمشق03150046312سروهشريف ديب فاضل3813400039

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1060سائق ثقيلة

وزارة االدارة المحلية الال9ال134.002009نعم1993-02-11ريف دمشق03010147883مريمعبد السالم احمد حميدي3913400040

والبيئة

109مراسل

عامل خدمات وزارة الصناعة1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0ال132.001986نعم1970-07-07ريف دمشق03200001973فضههاله محمد مراد4013400041

إنتاج

1030

وزارة النفط والثروة الال10نعم0.00ال(د)فئة شهادة سواقة1977-10-17ريف دمشق03060017066عريفهايمن نظير سريه4113400042

المعدنية

وزارة النفط 1060سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1059سائق ثقيلة
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الرابعة:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة الال0ال1833.002014نعم1999-01-01ريف دمشق03040020497فاطمة المحمدبسام مصطفى جبل4213400043

المعدنية

وزارة النفط 1054عامل وتعبئة وشحن

والثروة المعدنية

122ناسخوزارة العدل1055اطفائي

وزارة االدارة المحلية الال11نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-01-04القنيطرة14050041656مريمرأفت ابراهيم الهالل4313400044

والبيئة

1004سائقوزارة العدل1096سائق

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال176.002007نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1992-11-05طرطوس10240021021هاال عيسىريم محسن عيسى4413400045

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال1891.002014نعم1999-11-13حماه05150111163ردينه السليمانامل عزت غانم4513400046

491ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدلالال0ال153.001999نعم1984-02-04دمشق06200102449جميلهربى شفيق جريعه4613400047

وزارة االدارة المحلية الال2نعم0.00ال1986-10-04ريف دمشق90010034755فهميةمحمود عبدالرحيم صالح4713400048

والبيئة

وزارة االدارة 1051سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1103سائق اطفاء

والبيئة

1115سائق إطفاء

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق مركبة أشغالشهادة سواقة1981-02-01ريف دمشق03050012691يسرهحسين علي سته4813400049

والبيئة

1118سائق أشغال

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00ال1990-02-25دمشق03140012950فاطمهمحمد عبد الغني حمزه4913400050

والبيئة

وزارة االدارة 1057سائق

المحلية والبيئة

1080سائق

385عامل تعبئةوزارة الصناعة1027عامل آلة تعبئة و تقطيعوزارة الصناعةالال0ال136.001995نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1980-09-01الالذقية06110060662تمرهتغريد غسان كنعان5013400051

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-07-03ريف دمشق03140048703فاطمه قوقسخالد توفيق عريضه5113400052

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1057سائق خفيفة

1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9ال133.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1991-01-30ريف دمشق03020003662سوريا عكلوفيقتيبه وحيد نصر5213400053

وزارة النفط 1043إطفائيوزارة الكهرباءالال0ال224.002008نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-02-23ريف دمشق03140046235سعادعبد هللا حسين طبيش5313400054

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1996-10-15ريف دمشق03140048852فاطمه عبد الرحمنتوفيق عمار عريضه5413400055

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال3ال136.002003نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-01-11ريف دمشق03150003333حليمة غضيةماهر مصطفى الدنف5513400056

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 580سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة النفط والثروة 579سائق

المعدنية

1059سائق ثقيلة

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1999-03-18حماه05010505465غادهيوسف ماجد برازي5613400057

وحماية المستهلك

وزارة النفط 1039سائق

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال0ال1886.002016نعم1999-12-15دمشق03060025818سلمىاسعد خالد دوكان5713400058

وحماية المستهلك

وزارة النفط 580سائق

والثروة المعدنية

1057سائق خفيفة

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1978-12-05ريف دمشق03150006084صبحية كاتبههانيبال احمد كاتبه5813400059

والبيئة

وزارة التجارة 1058سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1039سائق

واإلصالح الزراعي

1028سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1979-01-04ريف دمشق03150003063حليمة غضيةأحمد مصطفى الدنف5913400060

والبيئة

وزارة التجارة 1058سائق

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1039سائق

واإلصالح الزراعي

1028سائق

131ناسخوزارة العدل134ناسخوزارة العدل132ناسخوزارة العدلالال0ال228.001997نعمناسخناسخ1980-11-01ريف دمشق03250089445نادره الشيخ عليرجاء حسين شعيب6013400061

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1980-09-15ريف دمشق03150015503آمنة الشيخ عمرأحمد يوسف صخر6113400062

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة الزراعة 1060سائق ثقيلة

واإلصالح الزراعي

1028سائق

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-07-30ريف دمشق03150007234فاطمة كريزاانعثمان أحمد الشايب6213400063

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة الزراعة 1060سائق ثقيلة

واإلصالح الزراعي

1028سائق

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-01-14ريف دمشق03150003385اتفاق الدنفوفيق فاروق الدنف6313400064

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة الزراعة 1060سائق ثقيلة

واإلصالح الزراعي

1028سائق

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-03-18ريف دمشق03150042950آمنه حسابامحمود محمد نور العرق6413400065

المعدنية

وزارة النفط 1060سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة الزراعة 1059سائق ثقيلة

واإلصالح الزراعي

1028سائق

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1966-01-01ريف دمشق03150005364زينب سلمانمأمون محمد ضاهر6513400066

وحماية المستهلك

1039سائق

1004سائقوزارة العدلالال3ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-04-19ريف دمشق90010156512نعمات حلوةياسر رشيد حلوة6613400067

240سائقوزارة الصحة239سائقوزارة الصحة241سائقوزارة الصحةالال10ال153.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1990-10-06ريف دمشق03280027369فطوم ابو زيدهولو عمر بدير6713400068

وزارة االدارة المحلية الال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-07-25دمشق01010153819سميرهقاسم خالد الحموي6813400069

والبيئة

1028سائقوزارة الصناعة1117سائق عام

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1997-07-21حماه05170047924عيدهسمر حسن احمد6913400070

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1985-05-02دير الزور09010169963خوالء السيد احمدختام ابراهيم المحمد7013400071

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0ال149.002000نعم1985-07-09ريف دمشق03200044990غزوهنادين محمد خير الذهب الملقب بشمس7113400072

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1996-09-10ريف دمشق03200026887سلوى عمارماجده علي صالح7213400073

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1990-07-01ريف دمشق03200029574ابتسامعال علي عمار7313400074

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1990-06-27ريف دمشق03200046805سلوى الكرليزا الياس حبيب7413400075

386سائق آليةوزارة الصناعةالال3ال161.001993نعم1978-07-01ريف دمشق03230015141نوال العربشار محمد العر7513400076

142سائق آلية ثقيلةوزارة الكهرباءنعمال0ال1589.002020نعمسوق عموميشهادة سواقة1986-01-06ريف دمشق03280007595هدله عرابيأحمد محمد ديب عرابي7613400077

وزارة االدارة المحلية الال9نعم0.00ال1991-01-30إدلب07190011603ليلىاحمد عبد اللطيف حاج ابراهيم7713400078

والبيئة

وزارة االدارة 1057سائق

المحلية والبيئة

1051سائق

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1988-10-17دمشق05190012790حسنامادلين جهاد عالن7813400079

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1990-08-01ريف دمشق03130027332عزيه سعاداتيوسف نبيل سعادات7913400080

والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1450سائقوزارة التربية1074سائق

والبيئة

1076سائق

وزارة االدارة المحلية الال0ال132.001996نعمسوق عموميشهادة سواقة1980-06-20ريف دمشق03190035910سعاد بدرانعبد هللا اسماعيل ورده8013400081

والبيئة

1055سائق

241سائقوزارة الصحةالال4ال173.001996نعم1982-01-24ريف دمشق03180001864عصريه باكيرفؤاد آمين كريم8113400082

وزارة االدارة المحلية الال0ال189.001998نعم1983-03-01حماه05020116486ليلىمنار محمد العتوك8213400083

والبيئة

109مراسل

134ناسخوزارة العدل132ناسخوزارة العدلالال0ال129.001999نعمناسخناسخ1984-04-17ريف دمشق03260014919فيزه الندافراجيه سند النداف8313400084

وزارة االدارة المحلية الال8نعم0.00ال1989-06-03حلب02120322880أميرة المجدمياحمد مصطفى األحمد8413400085

والبيئة

وزارة النفط 1096سائق

والثروة المعدنية

1004سائقوزارة العدل1057سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال0ال147.002004نعم1987-08-15حماه05120005904يسرى محمدحال محمد الجردي8513400086

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1043مراقب تخمير

الداخلية وحماية 

المستهلك

1041عامل تشكيل

وزارة التجارة الداخلية الال10نعم0.00ال1992-01-15الحسكة08010173665ردهشالش هالل نجم8613400087

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

243حدادوزارة الصحة244حدادوزارة الصحة245حدادوزارة الصحةالال0ال1534.002017نعمحدادةحدادة2000-01-04ريف دمشق03280013028زكيهفخر الدين عمر البيك8713400088

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1995-01-01ريف دمشق03150024489الهامعدنان طارق السيد أحمد8813400089

المعدنية

وزارة التجارة 1057سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة الزراعة 1039سائق

واإلصالح الزراعي

1028سائق
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الرابعة:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية الال0ال122.002003نعم1988-01-25حماه05160005996اماثل الحسنأحالم أمين الغانم الداود8913400090

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

1041عامل تشكيل

134ناسخوزارة العدل491ناسخوزارة العدل121ناسخوزارة العدلالال0ال172.002013نعم1998-07-26حماه05150109089وداد يوسفميس بسام العلي9013400091

- عامل مهني وزارة الدفاع329خياطة- عامل مهني وزارة الدفاعالال0ال145.001998نعم1983-11-08حمص04220014084فاطمههنى حسين الحسين9113400092

خياطة

328خياطة- عامل مهني وزارة الدفاع330

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال2نعم0.00ال1987-10-01ريف دمشق03230017399فاطمةابراهيم ابراهيم مرعي9213400093

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال3نعم0.00ال1999-06-14ريف دمشق03230016355يسرىاحمد عدنان دياب9313400094

وزارة النفط والثروة الال8نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1992-07-09ريف دمشق03010142415سارهأحمد خليل عبد الوهاب9413400095

المعدنية

1058سائق خفيفة

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال2نعم0.00التعبئة انتاجتعبئة انتاج1982-06-10ريف دمشق03230013096آمنه أبو غنيمموسى محمد رستم9513400096

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00ال1991-05-09ريف دمشق14040093824امالاحمد بديع رضوان9613400097

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة التجارة 1058سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال2ال157.002013نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1998-04-10ريف دمشق03230016326هدى مرعيمحمد قاسم مرعي9713400098

وزارة االدارة 1450سائقوزارة التربيةالال12نعم0.00ال1982-01-02حماه05190009905وردهدريد محسن محمد9813400099

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1071سائق

والبيئة

1075سائق

وزارة الزراعة 146سائق آلية ثقيلةوزارة الكهرباءالال4ال2056.002017نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-01-01ريف دمشق03120041798رسميهحسن سليم السليم9913400100

واإلصالح 

الزراعي

وزارة الزراعة 1027سائق

واإلصالح الزراعي

108سائق

وزارة التجارة 1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال10نعم0.00ال1992-10-19حلب02190050208صباححسين مروان حميدو10013400101

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة االدارة المحلية 1039سائق

والبيئة

1115سائق إطفاء

388سائق رافعة شوكيةوزارة الصناعةالال3ال165.001993نعمسوق عموميشهادة سواقة1977-05-13ريف دمشق03200040629هيامخليل ابراهيم غانم10113400102

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00التعبئة انتاجتعبئة انتاج1983-04-07ريف دمشق03200034917ماجدهفادي محمد خير عالء الدين10213400103

وزارة النفط والثروة الال0ال187.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1989-10-20ريف دمشق03150003431عائدةطارق عمر ناصر10313400104

المعدنية

وزارة النفط 1058سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1059سائق ثقيلة

المعدنية

1060سائق ثقيلة

وزارة النفط والثروة الال3ال142.002012نعمخراطةخراطة1984-04-17ريف دمشق03010175973عائشهعبد الحليم محمد عز الدين10413400105

المعدنية

1040عامل مهني درجةوزارة الكهرباء238ميكانيكيوزارة الصحة1054عامل وتعبئة وشحن

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00ال1983-02-24ريف دمشق90010054702حبسةمؤيد احمد حسن10513400106

وحماية المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1988-03-24حماه05190008363نعيمهفداء محمود رستم10613400107

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1977-03-14دمشق03210033137ظريفهعمر شمدين يونس10713400108

121ناسخوزارة العدل385عامل تعبئةوزارة الصناعة491ناسخوزارة العدلالال0ال152.001996نعم1980-06-05السويداء13060018080شاميهعهد ممدوح الصحناوي10813400109

عامل خدمات وزارة الصناعة1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1980-05-08دمشق14040011725حمده بخشيشمنال محمد عبدو10913400110

إنتاج

1029

وزارة االدارة المحلية الال6نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-04-20ريف دمشق03050010624فايزه شطحقاسم سامي العلي11013400111

والبيئة

1117سائق عام

133ناسخوزارة العدل491ناسخوزارة العدلنعمال0ال194.002001نعم1986-02-12دمشق03120028839هديهفاطمه مرعي شعيب11113400112

- عامل مهني وزارة الدفاع326خياطة- عامل مهني وزارة الدفاعالال0ال173.002000نعم1986-01-16دمشق10020003326اسعافاريج هيثم دال11213400114

خياطة

332خياطوزارة الدفاع327

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال156.002007نعم1992-07-01حماه05140033753اميرةوصال اسعد شاهين11313400115

وزارة االقتصاد 491ناسخوزارة العدل350معلم طباعة أوفستوزارة الدفاعالال0ال1650.002021نعم2001-01-05دير الزور09130012299خيريهاماني صالح الرزج11413400116

والتجارة الخارجية

105عامل مهني مبتدئ

وزارة النفط والثروة الال10ال141.002006نعم1990-07-25ريف دمشق03140014275نبالمحمد عادل حسن11513400118

المعدنية

وزارة النفط 1054عامل وتعبئة وشحن

والثروة المعدنية

1055اطفائي

وزارة النفط والثروة الال0ال1805.002017نعم1987-10-06ريف دمشق03150001169خلود كاتبهسهيل احمد كاتبه11613400119

المعدنية

1054عامل وتعبئة وشحن

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00ال1977-09-01القنيطرة14040077000رسميهوليد خالد خليل11713400120

وحماية المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

1043إطفائيوزارة الكهرباءالال0ال138.001992نعم1976-01-05إدلب07160042744زهرةنديم محمد ديب اسماعيل11813400121

238ميكانيكيوزارة الصحةالال5ال223.002014نعم1989-06-24ريف دمشق03010071507وفاءمحمد خير محمد الحجه11913400122

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال1959.002014نعم1998-08-19دمشق01030128231أمل زغلولةسناء سهيل الويش12013400123

وزارة التجارة الداخلية نعمال0نعم0.00ال1981-03-10الالذقية06010379299جميلهمنال حسن سرحيل12113400124

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1974-05-23ريف دمشق03150000833فاطمه كاتبهوليد نادر كاتبه12213400125

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1058سائق خفيفة

المعدنية

1059سائق ثقيلة

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1974-04-02ريف دمشق03200029515مريمهاله محمود عمار12313400126

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0ال135.002001نعم1980-06-15ريف دمشق03200019665جميلهسحر حسن غانم12413400127

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00ال1982-03-20الالذقية06100009798حسيبهاحمد علي محمود12513400128

وحماية المستهلك

1039سائق

128ناسخوزارة العدل121ناسخوزارة العدلالال0ال195.002012نعم1977-04-30القنيطرة14050028941هندمنال صبري الفريج12613400129

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1981-01-14ريف دمشق03100010420فطومبسام مصطفى شاهين12713400130

والبيئة

وزارة االدارة 1073سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1061سائق

والبيئة

1062سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1980-03-04ريف دمشق03120045473ابتسامفايز صالح السبسبي12813400131

والبيئة

وزارة االدارة 1072سائق

المحلية والبيئة

1090سائق

1004سائقوزارة العدل490سائقوزارة العدل495سائقوزارة العدلالال8ال123.002001نعم1985-08-01ريف دمشق03250041774غاليهاحمد محمد جلب12913400132

عامل خدمات وزارة الصناعة1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال3نعم0.00ال1972-02-07ريف دمشق03220013863خديجهخليل خالد عيسى13013400133

إنتاج

1030

وزارة النفط والثروة الال2نعم0.00ال1977-04-12ريف دمشق03140022535وردهسامر عبد الحميد حالوه13113400134

المعدنية

وزارة االدارة 1059سائق ثقيلة

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1057سائق

والبيئة

1117سائق عام

1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال3نعم0.00ال1986-02-16ريف دمشق03090011586فاطمهابي محمود حمزه13213400135

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1979-10-01ريف دمشق03140010542منيرةايمن عمر االسد13313400136

والبيئة

1118سائق أشغال

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-06-16ريف دمشق03120034003هناء راجحمحمد شعبان شعبان13413400137

وحماية المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

وزارة التجارة الداخلية الال10ال1930.002020نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-10-10ريف دمشق03050015977عائشه عتيقمحمود ديب أحمد13513400138

وحماية المستهلك

580سائق

وزارة النفط والثروة الال8نعم0.00ال1987-02-08الالذقية06110027668سهيله عليعلي علي خير بك13613400139

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة االدارة المحلية 1058سائق خفيفة

والبيئة

1084سائق

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1974-11-14ريف دمشق03340001027ماجده غزيلفؤاد عدنان بكار13713400140

والبيئة

1089سائق
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الرابعة:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة التجارة الداخلية الال9نعم0.00ال1994-10-03ريف دمشق03250018022سمرعدنان محمدسعيد القن13813400141

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

142سائق آلية ثقيلةوزارة الكهرباء285سائقوزارة المالية239سائقوزارة الصحةالال2ال125.002004نعم1988-07-27ريف دمشق03280012774كروان رحمونمحمد لطفي مروش13913400142

وزارة التجارة 1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةنعمال0نعم0.00ال1992-06-07ريف دمشق05120017825داللفدوى مالك حموده14013400143

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1040جامع خبز

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1973-12-10دير الزور09080015997ناديهسلطانه حسن الحسن السليم14113400144

وحماية المستهلك

1040جامع خبز

وزارة التجارة الداخلية الال3نعم0.00ال1979-01-01دير الزور09080016208نورهحسين محمد الحسن14213400145

وحماية المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1977-07-05ريف دمشق09080053965ترفهخرمه عبود الفهد14313400146

وحماية المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1982-05-20ريف دمشق03020002337فاطمهمنتهى عوض راشد14413400147

وحماية المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1977-08-06دير الزور09010201325هناءلميس حسن المحمد الكمش14513400148

وحماية المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-04-20ريف دمشق03020049605فاطمهحسن محمد الوهيبي14613400149

والبيئة

1051سائق

وزارة االدارة المحلية الال4ال0.00السوق عموميشهادة سواقة1979-12-28ريف دمشق03020049602فاطمه جمعهأحمد محمد الوهيبي14713400150

والبيئة

1051سائق

وزارة االدارة المحلية الال3ال171.002007نعم1977-01-01ريف دمشق03020037989عزيزهخالد دياب عمر14813400151

والبيئة

78سائق  قالب

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1989-07-08ريف دمشق03170020958سميرةحسان محمد عموش14913400153

والبيئة

وزارة االدارة 1111سائق إطفاء

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1100سائق إطفاء

والبيئة

1113سائق إطفاء

وزارة التجارة الداخلية الال7نعم0.00ال1991-06-19ريف دمشق03170014571فاطمهايمن محمود اسماعيل15013400154

وحماية المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1987-12-12ريف دمشق03340032892مريمفراس بدر بدور15113400155

وحماية المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

وزارة التجارة 1450سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00ال1978-01-06طرطوس03150005160فضيلةخالد محمد ديب ضاهر15213400156

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

1004سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-01-01ريف دمشق03250053241مريم داودصالح الدين إبراهيم جلب15313400157

1004سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-01-30ريف دمشق03020017235هديه عبد العاليحيى بشير خالد15413400158

349معلم طباعة آليوزارة الدفاع122ناسخوزارة العدل126ناسخوزارة العدلالال0ال122.002000نعمناسخناسخ1985-07-13حمص04040024838خديجه إبراهيمنادين محمد خليل15513400159

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1995-03-29ريف دمشق03150001560فاطمة عبد العالزياد محمد كاتبه15613400160

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة التجارة الداخلية الال7نعم0.00ال1993-04-27دمشق01040320950هناديإبراهيم عبد الكريم الرحيباني15713400161

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1042مساعد عجان

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1995-01-05ريف دمشق03200034703فوزيهخلود يوسف يوسف15813400162

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-08-02ريف دمشق03150002064حليمة كاتبهبشار عبد النبي عبد العال15913400163

المعدنية

وزارة التجارة 1057سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1450سائقوزارة التربية1039سائق

335كوىوزارة الدفاع333عامل تنجيد براديوزارة الدفاع332خياطوزارة الدفاعالال0ال124.002007نعم1991-11-15السويداء13030001529عطاف غانمماريا مرهج الديك16013400164

1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1988-10-30طرطوس10110007808جمانةمريم محمود محيفوض16113400165

1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1990-02-22طرطوس10110014953جمانةزينة محمود محيفوض16213400166

1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1972-11-24درعا12170027058تمامسهام فارس الفارس16313400167

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00ال1984-09-18ريف دمشق03150003364صبحيةمحمد محمد الدنف16413400168

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1037سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1060سائق ثقيلة

وزارة االدارة 144سائق آلية ثقيلةوزارة الكهرباءالال5ال150.001992نعم1978-01-01إدلب07040049820مريمابراهيم حميد شاقول16513400169

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1107سائق اطفاء

والبيئة

106سائق

وزارة التجارة الداخلية الال0ال1661.002017نعم2002-03-29القنيطرة14010003685صيته المرزوقنغم حسن الحسين16613400170

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

عامل خدمات وزارة الصناعة385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال141.002011نعم1996-05-12حماه05190026287زكيه احمدجعفر نزار سالمي16713400171

إنتاج

1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعة1029

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال2002-01-06القنيطرة14050058403يسرى صالحقاسم محمد حصيده16813400172

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة النفط والثروة الال2ال187.002005نعمسوق عموميشهادة سواقة1990-12-14ريف دمشق03140042880مريم القاضيمحمد خليل قويدر16913400173

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1058سائق خفيفة

المعدنية

1059سائق ثقيلة

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1982-03-18ريف دمشق03150003354زهيرة سمورشادي فايز الحكيم17013400174

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1059سائق ثقيلة

123ناسخوزارة العدلالال0ال2578.002014نعم1996-07-10ريف دمشق03220010442مهامايا حسين ناصيف17113400175

123ناسخوزارة العدلالال0ال203.001998نعم1982-05-08ريف دمشق03200032697صبحيهثراء محمد الدايه17213400176

1450سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00ال1979-06-19ريف دمشق03100013498فاطمةأحمد علي دقو17313400177

242سائقوزارة الصحة240سائقوزارة الصحة239سائقوزارة الصحةالال0ال153.002007نعم1990-03-07حلب02070122609مريم ندهاحمد محمد خير العبيد17413400178

121ناسخوزارة العدل491ناسخوزارة العدل133ناسخوزارة العدلالال0ال122.002005نعم1991-01-28الالذقية05050110177شرازمنار عادل ملحم17513400179

وزارة النفط والثروة الال7نعم0.00ال1983-01-01ريف دمشق03150037351فايزةماهر محمد حدري17613400180

المعدنية

1038سائق خفيفةوزارة الكهرباء1058سائق خفيفة

عامل خدمات وزارة الصناعة1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال3نعم0.00ال1973-08-24ريف دمشق03210007370حسيبهمعروف حاتم صوفان17713400181

إنتاج

1030

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1986-04-11ريف دمشق03050008759مريم شاهينحسين علي ديب17813400182

والبيئة

وزارة االدارة 1117سائق عام

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1097سائق

والبيئة

1084سائق

133ناسخوزارة العدلالال0ال197.001996نعم1981-08-25الالذقية06040030334الهاممجدلين وحيد الحسن17913400183

وزارة التجارة الداخلية الال5نعم0.00ال1970-03-25إدلب07030095231فاطمةفرزات يوسف قرعيش18013400184

وحماية المستهلك

1039سائق

وزارة النفط والثروة الال3ال0.00ال1985-12-03ريف دمشق03140002828عائشةمحمد حسين الديب18113400185

المعدنية

وزارة النفط 1060سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1059سائق ثقيلة
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الرابعة:ريف دمشق        الفئة:محافظة

وزارة االدارة المحلية 1048سائقوزارة السياحة1450سائقوزارة التربيةالال10نعم0.00ال1983-01-15حماه05170016499رديفهاسماعيل نوري عيسى18213400186

والبيئة

1072سائق

134ناسخوزارة العدلالال0ال126.002003نعم1988-10-18حماه05170018345مريمجوليه نافع بلول18313400187

254فني تمديدات صحيةوزارة الصحة241سائقوزارة الصحة245حدادوزارة الصحةالال3ال129.002020نعمحدادةحدادة1976-08-25ريف دمشق03280019165امنةمهند سعيد رومية18413400188

عامل خدمات وزارة الصناعة1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال3نعم0.00ال1975-03-10ريف دمشق03220015743حكمةحسن محمود درويش18513400189

إنتاج

1030

326خياطة- عامل مهني وزارة الدفاع332خياطوزارة الدفاع121ناسخوزارة العدلالال0ال122.002005نعمخياطةخياطة1990-01-01السويداء13090024892صباحوعد جمال الشوفي18613400190

وزارة النفط والثروة الال6ال122.002003نعم1987-03-19ريف دمشق03040008898حمدهوائل حسن نقرش18713400191

المعدنية

1057سائق خفيفة

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1973-02-01الرقة11060017376فاطمخالد علي العشر18813400192

والبيئة

1075سائق

وزارة االدارة المحلية الال2نعم0.00ال1990-04-08ريف دمشق03240001096وصالعمر صالح البطرواني18913400193

والبيئة

وزارة االدارة 1071سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1075سائق

والبيئة

1117سائق عام

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال2001-01-01حلب02060098613فاطمهيحيى زكريا مهنا19013400194

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة التجارة الداخلية الال2ال192.002006نعم1987-01-30ريف دمشق03150046272سروهبهاء ديب فاضل19113400196

وحماية المستهلك

580سائق

عامل خدمات وزارة الصناعة1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال3نعم0.00ال1976-03-30ريف دمشق03220015652امنهعاطف احمد عبد الرحمن19213400197

إنتاج

1030

عامل خدمات وزارة الصناعة385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال184.002010نعم1994-07-29الالذقية06200010835فلايرسهى منير البيطار19313400198

إنتاج

1030

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1977-07-15ريف دمشق03020016226خزنهعمر خالد االبراهيم19413400199

والبيئة

وزارة النفط والثروة 1028سائقوزارة الصناعة1117سائق عام

المعدنية

1057سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1989-01-01الالذقية07030032015رياضجميله محمد كاظم19513400200

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1043مراقب تخمير

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

1041عامل تشكيل

وزارة التجارة الداخلية الال10ال123.002003نعم1989-01-07ريف دمشق03140004906امنة خلفمصطفى فؤاد قاسم19613400201

وحماية المستهلك

283سائقوزارة المالية241سائقوزارة الصحة580سائق

وزارة التجارة الداخلية الال2نعم0.00ال1986-11-20طرطوس03050019210مريمسهيل احمد ديب19713400202

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 1039سائق

المحلية والبيئة

1110سائق اطفاء

وزارة االدارة المحلية الال10ال0.00ال1992-08-23ريف دمشق03140038497عائشهمحمد احمد مقلد19813400203

والبيئة

وزارة االدارة 1057سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1064سائق

والبيئة

1080سائق

وزارة التجارة الداخلية الال2نعم0.00ال1986-01-20ريف دمشق03150022190رنده غرهمحمود حسن ربيع19913400204

وحماية المستهلك

وزارة االدارة 1039سائق

المحلية والبيئة

1057سائق

وزارة النفط والثروة الال4ال165.001999نعم1983-01-15ريف دمشق03170014603خديجهأحمد حسين مالك20013400206

المعدنية

وزارة النفط 1055اطفائي

والثروة المعدنية

1056اطفائي

1450سائقوزارة التربيةالال0نعم0.00ال1991-02-26ريف دمشق14020039891فلايرمحمد بسام الحامد20113400207

وزارة االدارة المحلية الال2نعم0.00ال1984-04-16ريف دمشق03090009102مريم جبهسامر عبد الرحيم جبه20213400208

والبيئة

1004سائقوزارة العدل1450سائقوزارة التربية1117سائق عام

وزارة التجارة 1450سائقوزارة التربيةنعمال0نعم0.00ال1985-01-01ريف دمشق03090009142عابدهمحمود نعمان جبه20313400209

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

وزارة النفط والثروة الال5نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1984-09-10الالذقية06100001902جمانه ضاهرسامر إبراهيم ضاهر20413400210

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1004سائقوزارة العدل1060سائق ثقيلة

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1981-10-10ريف دمشق03100004352رجاء دقوسعيد أحمد دقو20513400211

والبيئة

وزارة االدارة 1073سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1077سائق

والبيئة

1083سائق

وزارة النفط والثروة الال9ال122.002005نعم1991-01-02درعا12160074786سعاداديب باسل الناصر20613400212

المعدنية

1054عامل وتعبئة وشحن

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال138.001995نعم1979-05-01حماه05190018331غصون محمدنسيم خضر حلو20713400213

491ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدل385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال248.002008نعم1993-08-11إدلب07100021705صبحيةامامة عبد هللا الحسن20813400214

491ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدل385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال139.002011نعم1987-02-24حماه04010466697نهادنور محمد عباس20913400215

491ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدل385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال214.002012نعم1997-11-22الالذقية06170005205وسامريم عاطف قاسم21013400216

491ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدل385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال131.002012نعم1998-01-01حمص04190017955هندمرح يوسف بركات21113400217

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00ال1989-01-02حماه05130023422سهيالعلي عبد اللطيف السونه21213400218

والبيئة

1117سائق عام

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1991-06-25ريف دمشق03300002764وصال عبد هللاوسام رجه زين الدين21313400219

وحماية المستهلك

وزارة النفط 1039سائق

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة االدارة المحلية الال5نعم0.00ال1988-01-25دمشق01030004017زريفه عليعدنان يونس اليونس21413400220

والبيئة

وزارة االدارة 1070سائق

المحلية والبيئة

1450سائقوزارة التربية1051سائق

وزارة النفط والثروة الال3ال156.002021نعم1980-01-01حمص04220050275عيدهزكريا يحيى الهمه21513400221

المعدنية

384سائق آليةوزارة الصناعة1450سائقوزارة التربية1057سائق خفيفة

الهيئة المركزية 129ناسخوزارة العدل122ناسخوزارة العدلالال4ال153.001999نعم1982-10-17حمص04190087501حلوممنير حسين مطر21613400222

للرقابة والتفتيش

12سائق

385عامل تعبئةوزارة الصناعةالال0ال200.002000نعم1985-11-21القنيطرة14050028958سحرعبير احمد بسيط21713400223

وزارة النفط والثروة الال2ال0.00ال1986-03-04ريف دمشق03150015391فريزهعمر فايز بكر21813400224

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1059سائق ثقيلة

المعدنية

1060سائق ثقيلة

وزارة االدارة المحلية الال0ال1794.002017نعم2002-08-22ريف دمشق03040013028عائشه خطابعبير مصطفى عبد هللا21913400225

والبيئة

109مراسل

1027عامل آلة تعبئة و تقطيعوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1978-04-01درعا12170044725فهميهجميله صالح اليونس22013400226

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1973-04-01ريف دمشق03060021829عطر شانغسان حمد المحمود22113400227

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

1060سائق ثقيلة

1039عامل مهني درجة ثالثةوزارة الكهرباءالال7ال158.002007نعم1991-01-01دير الزور09040053984شعاععبود خلف الحسين22213400228

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1986-12-01ريف دمشق14020039283فاديارواد نسيب شبلي22313400229

المعدنية

وزارة النفط 1058سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة التجارة 1059سائق ثقيلة

الداخلية وحماية 

المستهلك

1039سائق

1039عامل مهني درجة ثالثةوزارة الكهرباءالال0ال147.002016نعمتمديدات صحيةتمديدات صحية1999-01-07ريف دمشق03050025553مريمعبدو يوسف البوش22413400230

وزارة النفط والثروة الال5نعم0.00ال1991-01-24ريف دمشق03010167880ضحيهعالء حسين المنصور22513400231

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1058سائق خفيفة

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00التعبئة انتاجتعبئة انتاج1988-10-10دمشق03200045041رحمه مرعيايناس محمد حسين22613400232

وزارة االدارة المحلية الال3ال1741.002014نعم1982-09-08ريف دمشق03140005757حورية نسبمحي الدين علي الحالق الحاج حسين22713400233

والبيئة

1117سائق عام

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1994-04-23ريف دمشق03260008581ليلى معروفخالد اسماعيل النبواني22813400234

والبيئة

وزارة االدارة 1115سائق إطفاء

المحلية والبيئة

1099سائق اطفاء
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1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال9ال169.002004نعمسوق عموميشهادة سواقة1989-07-06ريف دمشق03320033544حياه درويشمحمد إبراهيم يوسف22913400235

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1978-01-05ريف دمشق03020037998داللمحمد فايز عمر23013400236

والبيئة

1117سائق عام

129ناسخوزارة العدل491ناسخوزارة العدل121ناسخوزارة العدلالال0ال136.002011نعمناسخناسخ1995-01-12دمشق01040312572سمرهناء عبد الجبار الجنيدي23113400237

1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال2ال129.002006نعمسوق عموميشهادة سواقة1992-01-05السويداء13090056026منى البنيمجد رياض البني23213400238

وزارة االدارة المحلية الال5نعم0.00ال1994-09-01ريف دمشق03170019472امينهايهم مصطفى النجار23313400239

والبيئة

وزارة االدارة 1123كومجي

المحلية والبيئة

1122مشحم

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1992-01-25ريف دمشق03200003625صبحيهمريم محمد رحمه23413400240

وحماية المستهلك

1040جامع خبز

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1978-09-10ريف دمشق03200004116حميدهدياله حسين رحمه23513400241

وحماية المستهلك

1040جامع خبز

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1978-04-20ريف دمشق03200004853حميدهرغده جميل موسى23613400242

وحماية المستهلك

1041عامل تشكيل

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1985-09-02ريف دمشق03200037280سارهحسنيه سليم الداالتي23713400243

وحماية المستهلك

1041عامل تشكيل

1174سائقوزارة الصحةالال4نعم0.00ال1978-05-06ريف دمشق03030046837ماجدهحسام الدين محمد الجبه جي23813400244

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1976-02-27ريف دمشق03050021134عزيزهحسن علي سيجر23913400245

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1059سائق ثقيلة

المعدنية

1060سائق ثقيلة

وزارة التجارة الداخلية الال7نعم0.00ال1983-02-17الالذقية06090064177سميرهمحمد معتز محمد االمين نور هللا24013400246

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة النفط والثروة الال8نعم0.00ال1992-01-01ريف دمشق03170019675امنهخالد احمد رمضان24113400247

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

1004سائقوزارة العدل1058سائق خفيفة

وزارة االدارة المحلية الال0نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1997-09-22ريف دمشق03260008621هدى أبو فرحرجا أنور رجب24213400248

والبيئة

وزارة االدارة 1115سائق إطفاء

المحلية والبيئة

1117سائق عام

وزارة النفط 1043إطفائيوزارة الكهرباءالال3ال143.002001نعماطفائياطفائي1986-07-24ريف دمشق03140019816سناء مزقحسام منير الشيخ عمر24313400249

والثروة المعدنية

1055اطفائي

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1978-10-30طرطوس10100023102فاطمهسمير علي الوادي24413400250

والبيئة

وزارة االدارة 1062سائق

المحلية والبيئة

وزارة االدارة المحلية 1067سائق

والبيئة

1102سائق اطفاء

121ناسخوزارة العدل130ناسخوزارة العدلالال0ال180.002004نعم1989-11-27السويداء03350024054نهانداء عدنان رشيد24513400251

1027عامل آلة تعبئة و تقطيعوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1984-03-08الالذقية06160019264اميمهيسرى احمد رستم24613400252

وزارة االدارة 1004سائقوزارة العدلالال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1983-10-25ريف دمشق03010095125رجاءخلدون خليل عبود24713400253

المحلية والبيئة

وزارة النفط والثروة 1051سائق

المعدنية

1057سائق خفيفة

الهيئة المركزية 285سائقوزارة المالية490سائقوزارة العدلالال5ال130.002019نعمسوق عموميشهادة سواقة1993-02-19ريف دمشق90010187677ليلى حميديبشار محمد محمد24813400254

للرقابة والتفتيش

12سائق

وزارة النفط والثروة الال2نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1985-01-05ريف دمشق03120026793يسرىعلي محمد ادريس24913400255

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

1450سائقوزارة التربية1058سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00ال1984-03-01ريف دمشق03230015458ديبهسامي محمد مرعي25013400256

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

عامل خدمات وزارة الصناعة1030عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1998-01-03ريف دمشق03330035441رغداء عطايامحمد راتب الشيخ25113400257

إنتاج

1029

وزارة النفط والثروة الال8نعم0.00ال1992-02-14ريف دمشق03140007798فاتنةاسماعيل بكر ابو بكر25213400258

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1057سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال2نعم0.00ال1987-08-20ريف دمشق03230014290هاجرمحمد احمد زياده25313400259

وحماية المستهلك

1040جامع خبز

وزارة االدارة المحلية نعمال3نعم0.00الميكانيكميكانيك1999-01-01حمص04220046246حسنهفواز حسين العبيد25413400260

والبيئة

1121عامل ميكانيك سيارات

وزارة التجارة الداخلية الال10نعم0.00ال1992-01-25ريف دمشق03200021560ديبهايهم عادل الحلبوني25513400261

وحماية المستهلك

عامل خدمات وزارة الصناعة1040جامع خبز

إنتاج

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعة1030

240سائقوزارة الصحة239سائقوزارة الصحة241سائقوزارة الصحةالال3ال219.002000نعم1985-12-29ريف دمشق03280062180ديبهمهند عبد هللا حيدر25613400262

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00ال1978-05-05دمشق01030044546روضهأيمن محمد الحلبي25713400263

والبيئة

1079سائق

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1977-01-21طرطوس10220046271فدوىطالب صالح محمد25813400264

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة االدارة المحلية 1060سائق ثقيلة

والبيئة

1113سائق إطفاء

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1983-11-17حماه05140001463كوكبنادين سلطان علي25913400265

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1977-11-20حماه05140018354حياةانتصار كريم قبقلي26013400266

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1042مساعد عجان

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1982-02-07ريف دمشق03140001852مريمايمن زهير قاسم26113400267

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

1004سائقوزارة العدل1058سائق خفيفة

وزارة التجارة الداخلية الال0نعم0.00ال1979-05-05ريف دمشق03260015402اشهارانديره نواف سالمه26213400268

وحماية المستهلك

وزارة التجارة 1040جامع خبز

الداخلية وحماية 

المستهلك

وزارة التجارة 1041عامل تشكيل

الداخلية وحماية 

المستهلك

1043مراقب تخمير

وزارة االدارة المحلية الال10نعم0.00ال1993-03-09ريف دمشق03210018479اسمهانرامي خضر ابراهيم26313400269

والبيئة

وزارة االدارة 1051سائق

المحلية والبيئة

وزارة النفط والثروة 1054سائق

المعدنية

1057سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال3نعم0.00ال1984-04-04ريف دمشق03010157377عمشهمحمد علي الخضر26413400270

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1058سائق خفيفة

1029عامل خدمات إنتاجوزارة الصناعةالال0نعم0.00ال1978-03-14ريف دمشق03200048259مريمسوزان علي بطيح26513400271

وزارة االدارة المحلية الال9نعم0.00ال1988-03-15ريف دمشق03210007433عربيهعباس يوسف يوسف26613400272

والبيئة

وزارة النفط 1051سائق

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1057سائق خفيفة

المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00ال1987-01-20ريف دمشق03150004659هدىمنصور موفق محي الدين26713400273

المعدنية

وزارة النفط 1059سائق ثقيلة

والثروة المعدنية

وزارة النفط والثروة 1060سائق ثقيلة

المعدنية

1058سائق خفيفة

1175مأمور هاتفوزارة الصحةالال0نعم0.00ال1994-11-16السويداء13010124736سوسنسالم نهاد كيوان26813400274

وزارة النفط والثروة الال0نعم0.00ال1990-09-04ريف دمشق03140001709منيرهفارس فرزات ريحان26913400276

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

1058سائق خفيفة

وزارة التجارة 1450سائقوزارة التربيةالال3نعم0.00ال1973-03-18ريف دمشق03300000998زهره شاهيننسيم حامد سكر27013400277

الداخلية وحماية 

المستهلك

1048سائقوزارة السياحة1039سائق

132ناسخوزارة العدل131ناسخوزارة العدلالال0ال153.001996نعمناسخناسخ1982-02-01القنيطرة14040040430وصال البادتهاني خليل عبلة27113400278

253فني تمديدات صحيةوزارة الصحةالال7ال2328.002017نعم1990-05-06ريف دمشق03280016682منيرهمحمد مروان عنقا27213400279
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وزارة النفط والثروة الال8ال161.002006نعمتعبئة انتاجتعبئة انتاج1991-08-19ريف دمشق03020041624فاطمه إبراهيممحمد عبده إبراهيم27313400280

المعدنية

1054عامل وتعبئة وشحن

1037سائق ثقيلةوزارة الكهرباء1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال7نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1993-10-28ريف دمشق03050007865فاطمة الكيالنيمحمد عبد الرحمن مصطفى دالش27413400281

وزارة النفط 1038سائق خفيفةوزارة الكهرباءالال3نعم0.00ال1985-07-01ريف دمشق03060021150يسرىبنيامين واثق االحمد27513400282

والثروة المعدنية

1450سائقوزارة التربية1057سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال9ال127.002004نعم1989-05-05ريف دمشق03130025614سكيبهحسام حاتم صالح27613400283

المعدنية

وزارة التجارة 285سائقوزارة المالية1058سائق خفيفة

الداخلية وحماية 

المستهلك

579سائق

وزارة النفط والثروة الال6ال185.001997نعمسوق عموميشهادة سواقة1983-01-30ريف دمشق03140007471فهدة ديابمحمد عبد الرحيم الداالتي27713400284

المعدنية

وزارة النفط 1057سائق خفيفة

والثروة المعدنية

141سائق آلية خفيفةوزارة الكهرباء1058سائق خفيفة

وزارة النفط والثروة الال0ال266.002013نعم1985-01-01ريف دمشق03210000101رحمه الخطيبعلي سعيد علقم27813400285

المعدنية

1054عامل وتعبئة وشحن

وزارة االدارة المحلية الال3نعم0.00السوق عموميشهادة سواقة1976-05-09ريف دمشق03030018444هدامحمد علي نعمان الدحوري27913400286

والبيئة

وزارة االدارة 1051سائق

المحلية والبيئة

1058سائق
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