
رقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةرقم البطاقةالمسمى الوظيفيالجهة العامةأخوة شهداءذوي شهداءخدمة عسكريةتاريخ التخرجمعدل التخرجاالختصاص الدقيقاالختصاص العامنوع المؤهل العلميتاريخ التولدمكان اإلقامةالرقم الوطنياسم األماالسم الثالثي

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.9420215معلم صفتربيةإجازة1990-01-01طرطوس10020004102سهامعلي ياسر سعد114100001

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال75.8920160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-07-16طرطوس10100014287منيرهاالء محمود سليم214100002

399دارسوزارة الماليةالال69.7520190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-15طرطوس10170021361نادياياره أحمد عيسى314100003

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-01طرطوس10170020983شاديهنرمين عفيف خليل414100004

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.2020210محاسبةاقتصادإجازة1998-09-01طرطوس10230011981مياسرنغم سالم عيسى514100005

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.8920170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-01طرطوس10220038422فائزهريم علي اسعد614100006

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.6120210التمريضالتمريضإجازة1998-03-30طرطوس10090074487اميمهيانا عاطف ميا714100007

1069مدرسوزارة السياحةالال68.3520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-05طرطوس10160142688هيالنهربيع مديح الظماطي814100008

212محلل إداريوزارة الكهرباء392دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال59.5520210حقوقحقوقإجازة1996-09-25الالذقية06110031016ليندانور عبدهللا علي914100009

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.1520090مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-01-11طرطوس06200031046هيفاءمايا محمد يونس1014100010

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة الماليةالال62.4720190حقوقحقوقإجازة1992-01-10طرطوس10160088476فرزاتعلي غالب محمد1114100011

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.2520174تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-03-01طرطوس10250006851نجاحدانيال عبد الكريم محمد1214100012

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.4820160معلم صفتربيةإجازة1994-10-13طرطوس10260018016سميرهمرام علي عبد الرحمن1314100013

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3920130التمريضالتمريضإجازة1991-03-08طرطوس10160089987سميرهكوثر حسن دايري1414100014

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال65.5820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10040015155زهيهيارا ناصر دال1514100015

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.7720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-03حماه05120021400جميلهميسم محمود زرقه1614100016

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال69.6720168معلم صفتربيةإجازة1986-01-01طرطوس10160109515اماليامن علي خليل1714100017

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.0020180معلم صفتربيةإجازة1995-12-05طرطوس10050008603منىناهد محمد السيد1814100018

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال73.4620166تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-10-15طرطوس10280018836هندهمام ابراهيم محمد1914100019

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال62.5420170تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1988-09-02طرطوس04120040340فاطمهايفا اصف نصار2014100020

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.3720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-23طرطوس05050153677سالمزينب آصف سليم2114100021

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال71.3520150محاسبةاقتصادإجازة1993-01-05طرطوس10120009896كوثررشا محمود حبيب2214100022

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.0720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10090013378نهادهيا محمود زيدان2314100023

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال81.3220200التمريضالتمريضإجازة1997-06-10طرطوس11040016191آمالمرح يوسف ديبو2414100024

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال61.1520198حقوقحقوقإجازة1987-01-01طرطوس10160037056بديعهعلي غاندي يوسف2514100025

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.8620180معلم صفتربيةإجازة1996-08-10طرطوس10040025107انصافمايا عبد السميع محفوض2614100026

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.7120170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-03طرطوس10010146787مركزاتنغم محمود محمد2714100027

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.1220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-04-17طرطوس10090040443منالمهند ايوب عطيه2814100028

89مدسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال68.3420202تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-27طرطوس10010087914سماحدانيال علي ابو رحال2914100029

658رئيس شعبةوزارة الدفاعنعمال72.2320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-06-03طرطوس10010023255سحرقمر محمد علي3014100030
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.3320180معلم صفتربيةإجازة1995-05-17طرطوس10170032417هدىسوزانا فيصل بريدي3114100031

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال69.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-08-20طرطوس10090045361هياماريج محمد عباس3214100032

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال79.5320170معلم صفتربيةإجازة1996-01-16طرطوس10090046742سميرهنزيهه علي الحامض3314100033

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.9320180التمريضالتمريضإجازة1995-02-24طرطوس10100021347شاديهلبيبه غسان احمد3414100034

391دارسوزارة المالية401دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال63.5620155حقوقحقوقإجازة1991-04-28طرطوس10090076068سميرهماهر محمد صالح3514100035

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.2020170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10270003572وعدخلود محمد خليل3614100036

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال61.0620172حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10160037866هيامعلي حسن ناصر3714100037

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.4620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-03طرطوس10160108579فادياسماح طالل أسعد3814100038

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.4020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04طرطوس10160109231فاديادياال غازي محمد3914100039

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.7020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-12-21طرطوس10020020736شهيرهبلسم علي احمد4014100040

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.3520192محاسبةاقتصادإجازة1993-01-05طرطوس10120016615غادهحاتم عبداللطيف حميدوش4114100041
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال67.1520182معلم صفتربيةإجازة1995-01-05طرطوس10250007571سحرخضر جمال عبدهللا4214100042

398دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال67.2420181حقوقحقوقإجازة1995-10-01طرطوس10030005551هدىقيس علي وسوف4314100043

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال80.9220192تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-04-27طرطوس10160064577يمنىضياء غسان عباس4414100044

1069مدرسوزارة السياحةالال58.8120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-21طرطوس10110006991ديانهسماره نصر الدين غانم4514100045

إجازة1996-05-25طرطوس05030012004فاطمةزينب أحمد سالمة4614100046
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال66.5120200كيمياء بحته

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.7920210معلم صفتربيةإجازة1998-03-14الالذقية06090102119سوزانجيهان ياسر حمود4714100047

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.4120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-05طرطوس04010012632رجاءنغم فهد عنقة4814100048

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال59.6220180معلم صفتربيةإجازة1995-01-19طرطوس10040013621امتثالمجد أديب ابراهيم4914100049

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.6020210التمريضالتمريضإجازة1998-04-06طرطوس10010103141فاندهضحى نوار رجب5014100050

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية659رئيس شعبةوزارة الدفاعالال79.1220210إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1999-01-08طرطوس10170021776ابتسامسراب غسان محمد5114100051

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.6520200التمريضالتمريضإجازة1995-01-01طرطوس10260032956هيامرشا رامز البودي5214100052

1069مدرسوزارة السياحةالال62.1520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10طرطوس10220020565فاطمهزينب سليمان صالح5314100053

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال61.8920130حقوقحقوقإجازة1988-01-01طرطوس10160008050داللمحمد علي اسعد5414100054

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال77.0520190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010155535هدىغاده علي الحاج5514100055

509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال65.8720210دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-03-17طرطوس10220011755كوكبنهال نزار رمضان5614100056

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال83.2720210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-25طرطوس10110028186تماسيلهبه حسن ابراهيم5714100057

1069مدرسوزارة السياحةالال66.6120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-19طرطوس10250003159سهامعزه كمال ديب5814100058

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.4620180معلم صفتربيةإجازة1996-06-16طرطوس10260003738خديجهعفراء صالح صالح5914100059

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال63.2820200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15طرطوس10120017188مناسماره احمد حميدوش6014100060

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.7320200معلم صفتربيةإجازة1996-08-25طرطوس10010050623فاطمهميرنا علي منصور6114100061

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةنعمال65.1220200معلم صفتربيةإجازة1996-01-27طرطوس10050002429ثنىنور سهيل سليمان6214100062

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.5520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-30طرطوس10020003865نهادسحر نور الدين زيدان6314100063

1069مدرسوزارة السياحةنعمال72.1620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-10طرطوس10040008014رئيفهرنيم يونس رحال6414100064

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.8720180معلم صفتربيةإجازة1995-08-17طرطوس10260016550سماهرسماره محمود حمود6514100065

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.5920210معلم صفتربيةإجازة1995-11-06طرطوس10110014126عميدهريهام علي سلوم6614100066

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.0220150التمريضالتمريضإجازة1993-01-01طرطوس10180009268احالمحنان موفيد علي6714100067

وزارة النفط والثروة المعدنية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال69.8620211محاسبةاقتصادإجازة1995-01-15طرطوس10120014678شريفةحيان علي احمد6814100068
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

91مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربيةالال84.6320181تربية رياضيةتربيةإجازة1996-04-07طرطوس10220011984سعاداحمد علي معروف6914100069

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.2120180معلم صفتربيةإجازة1995-01-10طرطوس10050021882فدوىفاطمه ابراهيم محمد7014100070

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.6520180معلم صفتربيةإجازة1992-01-30طرطوس10160035373سوسنمرام يونس منصور7114100071

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال71.9020150محاسبةاقتصادإجازة1992-12-03طرطوس10110007889رضيهزينه طه حبيب7214100072
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

92مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال67.3720192تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-03طرطوس10030028774داللحسان علي ابو علي7314100073

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.2020200التمريضالتمريضإجازة1997-01-07طرطوس10010132770اميرهسوسن رظا شدود7414100074

1069مدرسوزارة السياحةالال58.4820072لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-12-18طرطوس10160127976املاياد عدنان عبد الرحمن7514100075

402دارسوزارة الماليةالال73.0220210محاسبةاقتصادإجازة1997-10-01طرطوس10100014387ابتساملمى ماجد عيسى7614100076
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال51.0020130صيدلةصيدلةإجازة1984-11-08طرطوس10230012519نجالإينال هيثم بو علي7714100077

1069مدرسوزارة السياحةالال74.4920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-05طرطوس10230019409احالمحنان احمد سلمان7814100078

69مدرسوزارة التربية71مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربيةالال57.3020210شريعةشريعةإجازة1991-10-06طرطوس10160121296اسامهريتا ياسين سليمان7914100079

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.9420160اقتصاداقتصادإجازة1992-09-01طرطوس10160105541رفعهرنيم محمود حسين8014100080

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال55.8720150حقوقحقوقإجازة1982-05-08طرطوس10020017149جهينهايهم يوسف حسن8114100081

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال77.0620180اقتصاداقتصادإجازة1990-12-16ريف دمشق03350017145آمالمحمد فيصل حسن8214100082

92مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال68.0220191تربية رياضيةتربيةإجازة1994-09-15طرطوس10030022690انصافباسل ياسر جنوب8314100083

األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

رقم الطلبم
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

397دارسوزارة الماليةالال76.7220210محاسبةاقتصادإجازة1998-03-31طرطوس10260007982مفيدهمرام وجيه المبيض8414100084
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
103معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال65.5320210التمريضالتمريضإجازة1996-01-23طرطوس10230026032هيفاأحمد يوسف خاكه8514100085

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.4120180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-02-10طرطوس10260004341نداءراما عبدالرحمن يوسف8614100086

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.1220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10120009623منىبيداء احمد حبيب8714100087

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.3720130حقوقحقوقإجازة1988-08-04طرطوس10040012766سميرهمنى محمد سلوم8814100088

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.3420170التمريضالتمريضإجازة1991-07-31طرطوس10090036550نجاةاريج سعد سالمه8914100089

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.3020120إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-04-02طرطوس10100006550مجيدهرزان صافي خليل9014100090

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.4820180معلم صفتربيةإجازة1996-05-20طرطوس10230019533انتصارزينب رمضان خليل9114100091

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.8520128إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-02-28طرطوس10040011588نظيرهجميل رمزي حلوم9214100092
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال73.7920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-07طرطوس10160139155جميلهديمه جعفر خلوف9314100093

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال59.7220192حقوقحقوقإجازة1994-02-11طرطوس10160145388مريمشعبان محمد سليمان9414100094

1069مدرسوزارة السياحةالال58.6120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-03طرطوس10040015678امتثالريم وجيه احمد9514100095

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.7720190معلم صفتربيةإجازة1997-08-06طرطوس10040015708امتثالوعد وجيه احمد9614100096

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال59.7020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-05-09طرطوس06010140171لمياانطوانيت انطوان حنا9714100097

1069مدرسوزارة السياحةنعمال66.6020151لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1991-01-02طرطوس10160102504رفيقهعلي سعيد غزال9814100098

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.6420160معلم صفتربيةإجازة1995-01-18طرطوس10020039661سميرهمنار محمد السيد9914100099

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال69.7620186إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-09-28طرطوس10160004382سلمهعالء صالح احمد10014100100

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.2420170معلم صفتربيةإجازة1993-01-01طرطوس10160104749ساميههنادي احمد درويش10114100101

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال62.1720210معلم صفتربيةإجازة1997-06-14طرطوس10090043244وجيهاعال بسام بدور10214100102

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال83.9120190معلم صفتربيةإجازة1997-04-13طرطوس10090080549يمنىآالء محمود حسن10314100103

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.2120180التمريضالتمريضإجازة1994-06-13درعا12030028539مريمفاطمه محمود الزعبي10414100104

212محلل إداريوزارة الكهرباءالال60.4720154حقوقحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10090002953نبيلهمحمد ايمان مرهج10514100105
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

91مدرسوزارة التربية88مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال67.3120156تربية رياضيةتربيةإجازة1990-10-22طرطوس10090029062وفيقهعلي يحيى ابراهيم10614100106

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال69.1820210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-03طرطوس10220046917سمرنرمين عزت يونس10714100107

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال65.1220190معلم صفتربيةإجازة1997-09-19طرطوس04150019166هيفاءآيه خضر علي10814100108

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.3220180معلم صفتربيةإجازة1996-11-12طرطوس10160029788رانيه االحمديارا عالء الدين ديب10914100109

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةنعمال66.0420180معلم صفتربيةإجازة1996-08-03طرطوس10100008025نظيره  حسنبراءه عبد الناصر منصور11014100110

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية393دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.2020180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-30طرطوس10010061038يسرهياسمين باسل سقور11114100111

1069مدرسوزارة السياحةالال54.9320010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1970-11-15طرطوس10090122236بهيجهيسرى أحمد ميهوب11214100112

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.3720170دراسات قانونيةحقوقإجازة1988-10-29طرطوس10100004290نبيهابيداء علي مخلوف11314100113
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
401دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

393دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.3920210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10040016094امتثالزينه حسن ابراهيم11414100114

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.8820190معلم صفتربيةإجازة1997-11-29طرطوس10030031395ليلىايمان عثمان يحي11514100115

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.2020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-05-17طرطوس10010138260خديجهبراءه رفيق وهبي11614100116

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالنعم72.3320210محاسبةاقتصادإجازة1998-02-22الالذقية06090113062فايزهوالء عمار بدران11714100117

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال78.9020200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-08طرطوس10030022097ياسرهنورما هالل حسن11814100118

1069مدرسوزارة السياحةنعمال71.8920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01طرطوس10010118768املرشا علي صالح11914100119

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.2020170معلم صفتربيةإجازة1995-11-16طرطوس10160132711زينارنيم يحيى احمد12014100120

إجازة1996-01-28طرطوس10010122594زينبسوزان حسن سلمان12114100121
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.3120210كيمياء بحته

1069مدرسوزارة السياحةالال61.7320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-18طرطوس10010080785ليلىليزا رزق االزهر12214100122

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.3220200معلم صفتربيةإجازة1998-08-16طرطوس10010156386نوالفاطمه طالل محمد12314100123

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال65.2920070مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-03-19طرطوس10160101828فاطمهمجد حسن علي12414100124
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

395دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.0720080حقوقحقوقإجازة1983-02-02طرطوس10020028710روسيايمامه حسن خضور12514100125

101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال83.3020190معلم صفتربيةإجازة1997-03-01طرطوس10100002472رجاءرشا شاهين ابو شاهين12614100126

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.8620210محاسبةاقتصادإجازة1997-04-16طرطوس10010102323كلوديادينا غسان هوال12714100127
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالنعم72.9820200معلم صفتربيةإجازة1998-03-12طرطوس10020034651نهادثراء محمد سليمان12814100128

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-05-25حمص04220037384سهامأريج علي المنصور12914100129

إجازة1997-01-17طرطوس10220024848عنايهأليسار محمد طويل13014100130
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.4320210كيمياء

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال69.5920210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10030014423غيداءميس فؤاد خضر13114100131
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال61.9720200معلم صفتربيةإجازة1995-01-05طرطوس10100014725سميرههيفاء آصف احمد13214100132

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.6420110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1985-08-13طرطوس10220023316نبيلهحسن يوسف ديب13314100133
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.8420100محاسبةاقتصادإجازة1986-04-03طرطوس10270015362وفاءايفلين امين سويقات13414100134
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.8820180معلم صفتربيةإجازة1994-03-16طرطوس10050005982عيدهمايا محمد قياسه13514100135

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.3720190معلم صفتربيةإجازة1997-08-25طرطوس10030016367منىنوار محمد يوسف13614100136

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال58.4720054محاسبةاقتصادإجازة1980-09-25طرطوس10020014845فدوىعلي محمد ديب13714100137

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.3820210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-05طرطوس10270009266رئيفهديما محمد خزام13814100138
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-29طرطوس10010142874هداياوالء سامر ابراهيم13914100139

1069مدرسوزارة السياحةنعمال61.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10050001052كاملهلورا معن زغبور14014100140

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.4220193اقتصاداقتصادإجازة1992-03-22طرطوس10020007061نبيلهمحمد هالل سليمان14114100141

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.4220210محاسبةاقتصادإجازة1999-03-08طرطوس10030015925سمرمروى فيصل غانم14214100142
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.7420170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-05-08طرطوس06020051603رجاءنورا عدنان حموي14314100143

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية659رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.3420157إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1984-01-01طرطوس10160108492هياممحمد معين خطيب14414100144

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.9920200معلم صفتربيةإجازة1996-11-16طرطوس10010131657غادهلبانة غسان علي14514100145

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.2820180معلم صفتربيةإجازة1996-09-08طرطوس10040026233اكتمالوصال سليمان اسكندر14614100146

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.8620200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-09-13طرطوس10220008782هاالسوسن عماد حسن14714100147

393دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.8820180محاسبةاقتصادإجازة1995-08-04طرطوس10010141302عبيرحال عيسى حمدان14814100148

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.5420190إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-14طرطوس10270018486رئيسهجعفر علي ليلى14914100149
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةنعمال59.3920180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10120013318فكتوريامجدلين سليم حسن15014100150

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.9720220معلم صفتربيةإجازة2000-01-20طرطوس04080033971تغريدبشرى بشير المحمود15114100151

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.6520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-26طرطوس10090068667اروىرند منير زاهر15214100152

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.7620191محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10040024891هندغانم عقل حسن15314100153
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

395دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال66.6420200حقوقحقوقإجازة1997-06-01حمص04120059716رئيفهمصطفى عيسى عليوي15414100154

1069مدرسوزارة السياحةالال59.6820202لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-01طرطوس10170037801بديعهمياس منصور ناصر15514100155

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-26طرطوس10010129403نداعبير عبدالكريم عيسى15614100156

1069مدرسوزارة السياحةالال65.1220140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-05-10طرطوس10240011384سليمةهيفاء علي عيسى15714100157
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101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةنعمال62.1920190معلم صفتربيةإجازة1996-01-10طرطوس05190033289حبابهمنار علي حمدان15814100158

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.8220070محاسبةاقتصادإجازة1982-04-12طرطوس10170004235حياةدارين محيا حبيب15914100159
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

391دارسوزارة الماليةالال60.1420165حقوقحقوقإجازة1991-01-03طرطوس10010075123جمانهعلي محمد بشير16014100160
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.4320190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-04طرطوس10010070626فلايررفاه محمد علي16114100161

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-03-08طرطوس10030042434ابتسامرفاء مصطفى شعار16214100162

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.5520209محاسبةاقتصادإجازة1989-02-24طرطوس10230010602مهىحبيب عدنان نصر16314100163

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.1120190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10170033767مطيعهديما ممدوح وسوف16414100164

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال67.6920190معلم صفتربيةإجازة1997-04-01طرطوس10170033770مزيدهاليز مصلح وسوف16514100165

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.5820190التمريضالتمريضإجازة1994-11-06طرطوس10180008112فتاةرانيا شوكت محمد16614100166

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال72.0920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-15طرطوس10140008428ربيحهرؤى علي ميهوب16714100167

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.8420213التمريضالتمريضإجازة1993-03-01طرطوس10010147489نديمهمحمد عبد الرحيم اسماعيل16814100168

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال68.9820160محاسبةاقتصادإجازة1993-06-01طرطوس10010154555سميحهاريج عزيز عبود16914100169

67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال62.2120150علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-06-10الالذقية06020002952سميرهسمر رياض صقر17014100170

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال63.5620100حقوقحقوقإجازة1987-05-10طرطوس10010011621فهيمهنديمه سليمان ديوب17114100171

400دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةنعمال59.2320135حقوقحقوقإجازة1989-05-13طرطوس10160088652ندىمحمد احمد عباس17214100172

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال58.5220130مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-04-18طرطوس10160013973بشرىتهاني حيدر محمود17314100173

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3220190التمريضالتمريضإجازة1994-09-22طرطوس10010106095سحررؤى سيسار جماله17414100174

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.3520190التمريضالتمريضإجازة1997-01-15طرطوس10180008313داللمها يوسف سعود17514100175

92مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال68.9220190تربية رياضيةتربيةإجازة1994-07-05طرطوس10030032055جميلهمنذر احمد فرحه17614100176

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.6820210التمريضالتمريضإجازة1999-01-01طرطوس10160107002سعادريم محسن عيسى17714100177

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال74.8820210معلم صفتربيةإجازة1999-05-28طرطوس10220026829ليناالين موسى علي17814100178

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال63.0620077محاسبةاقتصادإجازة1982-01-15طرطوس10160084483فاطمهعاصم محمود محمد17914100179

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-06طرطوس10020022405هناءعال حسن ديب18014100180

802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال60.8620202إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-03-12طرطوس10280017001زهر الجبينمحمود علي زهره18114100181

إجازة1995-08-01الالذقية06100073692اسمهانزينب هيثم شاهين18214100182
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباءالال71.7020200قوى ميكانيكية

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال72.8220201محاسبةاقتصادإجازة1996-06-26طرطوس10160143731مهىمحمد محي الدين درغام18314100183

91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال66.4020192تربية رياضيةتربيةإجازة1996-01-20طرطوس10050008922سهامعبد الكريم مالك سلمان18414100184

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال68.4820210معلم صفتربيةإجازة1998-08-18الالذقية06090101275ثناءهال حكمات سمره18514100185

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.9620170التمريضالتمريضإجازة1994-02-23طرطوس10160109357ميالاهداب خضر خضر18614100186

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.7920193التمريضالتمريضإجازة1994-05-18طرطوس10170039281خديجهمحمد يوسف سليمان18714100187

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.2920150إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-03-29طرطوس10010096501ليلىرهام نضال حسن18814100188

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال67.2220210إدارة و تشييدهندسة مدنيةإجازة1990-08-23طرطوس10280006693نجاحغزوه يونس جمعه18914100189

إجازة1994-09-07حمص04030006814انتصارديما مصطفى خليفه19014100190
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.0420180كيمياء تطبيقية

92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال77.5620130تربية رياضيةتربيةإجازة1986-09-01الالذقية06020016943نوالأسامة احمد روميه19114100191

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.1420200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15حمص04080004418هويداديانا منيف خضور19214100192

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال59.1820210معلم صفتربيةإجازة1994-01-16طرطوس10090043590سناءهال قيس محمد19314100193

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال65.1120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10010100732عيدهشذى غسان حسون19414100194

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.1920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-08-20طرطوس10240014200ربيحهدالل علي جديد19514100195
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمال

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.9220174محاسبةاقتصادإجازة1993-06-15طرطوس10030012509جواهرمحمد علي جاسر19614100196
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةنعمال69.9520190هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1994-05-23طرطوس10110012302مفيدةمحمد غانم مهنا19714100197

اقتصادإجازة1981-09-10طرطوس10100030469سهاملينا علي سليمان19814100198
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال65.2220210

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.0820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-06طرطوس10030028901حياةساندي جرجس دروبي19914100199

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.6620180التمريضالتمريضإجازة1995-07-22طرطوس10240006177سعدهميس معال خليل20014100200

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.3020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-02طرطوس10040024603رحابمرح ابراهيم عجي20114100201

397دارسوزارة الماليةالال75.3520165محاسبةاقتصادإجازة1992-11-16طرطوس10260010940نداعلي عارف محمد20214100202
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

394دارسوزارة المالية399دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال78.0720170محاسبةاقتصادإجازة1995-10-01طرطوس10160065460فدوىهديل احمد احمد20314100203

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال58.1220163حقوقحقوقإجازة1992-05-23طرطوس10010094387اديبهبشار امير حسن20414100204

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.2520154محاسبةاقتصادإجازة1991-09-20طرطوس10100034154منىعلي محمد خضور20514100205

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةنعمال74.4520193محاسبةاقتصادإجازة1994-05-26طرطوس10160035508سهيلهباسل صالح الدين ونوس20614100206

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال60.8520210معلم صفتربيةإجازة1995-01-20طرطوس05120030147عزيزهسمر رزوق محمد20714100207

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةنعمال70.0820130محاسبةاقتصادإجازة1990-01-04طرطوس10010138387زكيهنورا هاشم محمود20814100208

1069مدرسوزارة السياحةالال60.2620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-28طرطوس10250009063نجاحمها عبدالكريم عيسى20914100209

658رئيس شعبةوزارة الدفاعنعمال71.9020160إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-09-25طرطوس10020001409نجيبهسمر عزيز شدود21014100210
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.4620154تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-09-12طرطوس10250003662نجاححيان جابر احمد21114100211

160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال75.1220180محاسبةاقتصادإجازة1996-08-22طرطوس10240006287نظيرهحسن علي يونس21214100212
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال65.1920110معلم صفتربيةإجازة1991-03-20طرطوس10220043938سعادهعال عبد الحسيب أحمد21314100213

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.4220170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-10-25طرطوس10250011133نادياراما ابراهيم يوسف21414100214
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.9120210معلم صفتربيةإجازة1997-11-23الالذقية06110017081سوسناليثيا حسن عبدالرحمن21514100215

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال67.4020182محاسبةاقتصادإجازة1990-11-16طرطوس10220031917سهىعالء علي رمضان21614100216

802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.5820110إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-05-13طرطوس10160033535نور الهدىفاطمه يونس عبد الحميد21714100217
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1082منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.3320190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-09طرطوس10100034164منىميرنا محمد خضور21814100218

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8020162لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-24طرطوس10260032261سهيالحازم محسن يونس21914100219

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.0320192معلم صفتربيةإجازة1995-01-21طرطوس10010003527هندشعبان علي حسن22014100220

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةالال69.1920170هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01الالذقية06100048136حفيظهدعاء أكرم أحمد22114100221

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.5820210دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10110001055خلودآالء امجد منذر22214100222

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.1220160معلم صفتربيةإجازة1994-01-01طرطوس10090088211نجوىحال محمد كلتوم22314100223

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.0020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-25طرطوس10090084303وفاءسماره احمد سيبور22414100224

389مراقبوزارة الماليةالال64.3020210حقوقحقوقإجازة1999-06-25طرطوس10020039149زيناياسمين ديب ديب22514100225
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.3820210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010124215فوزيهريما علي غنوم22614100226
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.3120180محاسبةاقتصادإجازة1996-07-26طرطوس10160080045اميمهرشا فؤاد ابراهيم22714100227
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

76مدرسوزارة التربية69مدرسوزارة التربية70مدرسوزارة التربيةالال59.8520210شريعةشريعةإجازة1992-01-01طرطوس10220021252غصونوداد شعبان جديد22814100228
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658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال64.2020150إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-02-08طرطوس06120003576غزالهندى جميل سليمان22914100229
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2720080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-03-10طرطوس10010037570سميرهنجالء ابراهيم حسين23014100230

1069مدرسوزارة السياحةالال63.3920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-10طرطوس10030014885حليمهعال وجيه بركات23114100231

1069مدرسوزارة السياحةالال61.9820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-20طرطوس10250001360فتاةياسمين معروف سليمان23214100232

1069مدرسوزارة السياحةالال58.7220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-01طرطوس10150008231سميرةصبا علي أبو غبرا23314100233

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.0820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-08-14طرطوس10270010158وسامهديل تحسين عمران23414100234

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية401دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال61.0820105حقوقحقوقإجازة1984-08-16طرطوس10110023336نوفااسامة علي عاقل23514100235

392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.0020145حقوقحقوقإجازة1990-10-22طرطوس10030016536منالعالء محمود حسن23614100236

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.3020183حقوقحقوقإجازة1994-02-18طرطوس10160065332نسيمهباسل حيدر ابراهيم23714100237
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال81.3820170معلم صفتربيةإجازة1995-03-15طرطوس10010124169ملكهحال محمد محمد23814100238

392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال54.4420210حقوقحقوقإجازة1971-08-01طرطوس04140044788حفيظهوفاء محمد يزبك23914100239

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال68.4420190معلم صفتربيةإجازة1998-01-20طرطوس10120012941ارتغابفاتن صالح حسين24014100240

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال64.7220180معلم صفتربيةإجازة1992-04-15حمص04220067095روضهاحالم محمد االحمد24114100241

1069مدرسوزارة السياحةالال81.2020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-14الالذقية06090106989نجاةرباب سهيل يوسف24214100242

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.5220160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-01طرطوس10010111006وطفاناهد محمد عيسى24314100244

1069مدرسوزارة السياحةالال60.8820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01طرطوس10030020810جميلهميرنا محمد ابو  عبيد24414100245

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال62.2420080حقوقحقوقإجازة1985-11-05طرطوس10140000584فوزهنبال احمد عبود24514100246

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال67.4020210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-01طرطوس10120006254ردينانبال يسير مصطفى24614100247

212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال57.8420100حقوقحقوقإجازة1979-06-25طرطوس10120000454منيرهريم محمد حمدان24714100248

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2820150التمريضالتمريضإجازة1988-04-01طرطوس10160025552يمناغروب عدنان ابراهيم24814100249

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.1020180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10160085866نوراحلى احمد شعبان24914100250

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.8020184تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-03-27طرطوس10010076384شاديهعلي كمال حسن25014100251
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.2820200معلم صفتربيةإجازة1996-03-05طرطوس10040018566سناءميس نديم نجوب25114100252

67مدرسوزارة التربية62مدرسوزارة التربيةالنعم56.7620153علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-01-29طرطوس10020002982فاطمهعالء فهد عطيه25214100253

اقتصادإجازة1998-03-01طرطوس10160049592انديرهبراءه محمد ديب25314100254
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.3320210

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.7820130التمريضالتمريضإجازة1992-01-20طرطوس10040022909نجاةغنوه خليل كناج25414100255

إجازة1996-07-01طرطوس10230016546لجينهاحمد سلمان شعبان25514100256
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباء799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.4120201قوى ميكانيكية

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال64.2220200معلم صفتربيةإجازة1996-07-24طرطوس10260036680نبيهاساره سمير شعبان25614100257

1069مدرسوزارة السياحةالال60.8220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-03-01طرطوس10100018277نجالرحاب حمزه مسعود25714100258

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال70.3020155حقوقحقوقإجازة1988-11-01طرطوس10010008723جوهرهأحمد يوسف احمد25814100259

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال74.0520210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1998-01-02الالذقية06100054902سميرهزينا احمد اسماعيل25914100260

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال77.8920210صيدلةصيدلةإجازة1997-08-10طرطوس10020015133عبيرنادين نادر محمد26014100261

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.5920190محاسبةاقتصادإجازة1994-08-20طرطوس10010144692نضالنعمى عبدهللا عبد الباقي26114100262

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال63.9720120حقوقحقوقإجازة1989-08-13طرطوس10020026920اميرهليلى جعفر شيحا26214100263

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال77.5020156إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-05-01طرطوس10090033068عزيزهنورس عيسى سودان26314100264

1069مدرسوزارة السياحةالال86.8220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-01-01طرطوس10010032918أملجوليت علي سليمان26414100265

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.4420190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-07-16طرطوس10010146667غصونعبير فايز حسين26514100266
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال58.7020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10طرطوس10160051340وفاءلمى شعبان علي26614100267

390دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال70.8020210حقوقحقوقإجازة2000-01-01حماه05190007060ظهيرهريم احمد سليمان26714100268

393دارسوزارة الماليةالال71.0620180محاسبةاقتصادإجازة1993-06-21طرطوس10050002425هدىيحيى علي سليمان26814100269
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

89مدسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربيةالال67.3620180تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-30طرطوس10030026073زينهمحمد علي درويش26914100270

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.2720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-08طرطوس10160043897يسرىعبير عدنان خلوف27014100271

391دارسوزارة المالية392دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال59.0820181حقوقحقوقإجازة1993-10-06طرطوس10040014095ايمانمحمد عيسى ابراهيم27114100272

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال58.4920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-02الالذقية06200027510انصافآالء سليم درويش27214100273
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة الماليةالال61.0920164حقوقحقوقإجازة1990-01-07طرطوس10010060882عائدهراغد جودت ملحم27314100274

1069مدرسوزارة السياحةنعمال58.8520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-11-14طرطوس10010121250نديمهغروب ياسين حمود27414100275

68مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية60مدرسوزارة التربيةالال59.5420170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1987-01-10طرطوس10160036576امالسناء جبل الموعي27514100276

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال68.8020191بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-06-15طرطوس10160140918عائدهعلي فائق يوسف27614100277

391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.1820181حقوقحقوقإجازة1994-01-28طرطوس10020015805جميلهحسن علي عبود27714100278

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال65.9420030هندسة مدنيةهندسة مدنيةإجازة1981-08-15طرطوس10110041838فلايرلقاء أحمد كمال27814100279

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.8920180معلم صفتربيةإجازة1993-03-24طرطوس10160141000نجاةنيال احمد نور الدين حسون27914100280

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.1620180معلم صفتربيةإجازة1992-01-01طرطوس10160056949اميرهنادين اديب درويش28014100281

72مدرسوزارة التربية74مدرسوزارة التربية73مدرسوزارة التربيةالال60.1120182شريعةشريعةإجازة1995-09-05طرطوس10120014171وفاءاوس بسام ابراهيم28114100282

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال60.2020180معلم صفتربيةإجازة1995-10-21طرطوس10030007399نجاحنيكول نزيه شماس28214100283

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.1620210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10240006827عبيررغد عيسى مرهج28314100284

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.8720180معلم صفتربيةإجازة1993-08-17طرطوس10280003768انيسهميس احمد علي28414100285

389مراقبوزارة الماليةالال70.3320200حقوقحقوقإجازة1997-05-06طرطوس10270024900فاطمهيوسف جمال حمود28514100286

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.9420135التمريضالتمريضإجازة1991-04-17طرطوس10270001298مطيعهثائر أمين علي28614100287

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.6520210حقوقحقوقإجازة1998-01-20طرطوس10230002394فتاةبتول ابراهيم ابراهيم28714100288

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال61.9920190حقوقحقوقإجازة1995-01-01حمص04130071277حسناءميشيل صالح غزاله28814100289

392دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.1920140حقوقحقوقإجازة1988-02-17طرطوس10220017254باسمهرشا حسن سليمان28914100290

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال80.4520170إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-02-21طرطوس10010049034ندىحال سعد عيسى29014100291
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال60.4920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-28طرطوس10100028405ماردينيارا حبيب حسان29114100292

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال63.6720080إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-09-13طرطوس10010015850منىلوسي توفيق رستم29214100293
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمال

393دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.4720200محاسبةاقتصادإجازة1996-08-01طرطوس10250002881سهامليليان سمير حمدان29314100294

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.6420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-03-15طرطوس10040003550ابتساموفاء خليل سليمان29414100295

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال70.7820200حقوقحقوقإجازة1998-01-10طرطوس10050000102زينهنسرين علي عاقل29514100296

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال67.9520210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-01طرطوس10040017952سهيلهفاتنه محمد عبد الرحمن29614100297

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال57.2320130إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-08-21طرطوس05050036491شاديهسماح محمد قاسم29714100298
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال64.2420200حقوقحقوقإجازة1997-09-07طرطوس10090052355عليازهور سميع ربيع29814100299

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.8120130التمريضالتمريضإجازة1991-01-01طرطوس10090044970فاطمهحنان محسن احمد29914100300

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.6920210محاسبةاقتصادإجازة1995-06-22طرطوس10090132147وفاءبتول يونس ضوا30014100301
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال59.6620180معلم صفتربيةإجازة1994-05-27طرطوس10130000145مريمسهى خليل الخطيب30114100302

389مراقبوزارة الماليةالال66.0320211حقوقحقوقإجازة1994-01-02حماه05160049960غيداءيزن علي غانم30214100303
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.8120200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-07-30طرطوس10170007474وحدهمرح علي علي30314100304
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77
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1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.8020140التمريضالتمريضإجازة1992-04-08طرطوس10120002401وفاءاروى عبدهللا حسين30414100305

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.9020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-10طرطوس10040024897أملطيف حسن حسن30514100306

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.5920210معلم صفتربيةإجازة1996-11-10طرطوس10280004460ميادهعفراء احمد ابراهيم30614100307

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية398دارسوزارة الماليةالال61.5820210حقوقحقوقإجازة1996-02-09طرطوس10260022805سناءسماح محمد سليمان30714100308

اقتصادإجازة1985-01-01طرطوس10260002976جمانهريم ابراهيم حمود30814100309
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال85.7020210

1069مدرسوزارة السياحةالال70.4020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-20طرطوس10040025140سميرهثناء رفيق شبلي30914100310

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.0020211معلم صفتربيةإجازة1995-10-01طرطوس10260027207ودادعلي هيثم نور الدين31014100311

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.4820110التمريضالتمريضإجازة1989-10-24طرطوس10010046972فلايرمحار بديع علي31114100312

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-18طرطوس10160117817نهادديما علي سلمان31214100313

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةنعمال67.9220180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-02-07طرطوس10010003182صباحدارين اسكندر محمد31314100314

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.9820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-30طرطوس10030024377ليلىزينه محمد يوسف31414100315

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.1020210التمريضالتمريضإجازة1993-06-12طرطوس06100062067سوسنفاتن نزار رسوق31514100316

398دارسوزارة الماليةالال59.9420180حقوقحقوقإجازة1994-04-18طرطوس10260013139سنيهرهف محمد ابراهيم31614100317
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

76مدرسوزارة التربية69مدرسوزارة التربية70مدرسوزارة التربيةالال63.1120210شريعةشريعةإجازة1990-04-27طرطوس10230011297ساريناسعاد حيدر حمود31714100318

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.2120090حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-10-14طرطوس04010493672امالميس مصطفى بدران31814100319
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

392دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال63.3120190حقوقحقوقإجازة1985-09-15طرطوس10160134038فدوىلبانه عبد الرحمن عبدالحميد31914100320

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.2620140محاسبةاقتصادإجازة1991-02-15طرطوس10040025938نجاحهبه مرشد خليل32014100321

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.4920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10010141293غادهشذى علي حمدان32114100322

1069مدرسوزارة السياحةالال71.1520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-21طرطوس10220023125كوكبحال عبد الكريم حسن32214100323

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال71.6920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-08-10طرطوس10090098960كلودروان زهير صيوح32314100324
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

اقتصادإجازة1993-03-25طرطوس10160116228غادهعالء ناجح عدره32414100325
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.6420201

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.3920200التمريضالتمريضإجازة1997-01-02حماه05120049553خبيرهرنيم محمد مثلج32514100326

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2820173لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-08طرطوس10160158830غادهعلي ناجح عدره32614100327

1069مدرسوزارة السياحةالال63.8420181لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-03-25طرطوس10260003010سميرهابراهيم أيمن حمود32714100328

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال75.3420180معلم صفتربيةإجازة1996-02-01طرطوس10010094427هالنورشان علي ابراهيم32814100329

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.4120180معلم صفتربيةإجازة1996-05-23طرطوس10010064355أملمرح علي عاصي32914100330

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال62.0820184حقوقحقوقإجازة1992-08-15طرطوس10010140475اميرهحسن محمود باسط33014100331

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.2620190التمريضالتمريضإجازة1996-06-23طرطوس10100026453هالهنجود علي عيسى33114100332

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال62.1220200حقوقحقوقإجازة1994-08-06طرطوس10110013600لميانور نضال اسماعيل33214100333

إجازة1995-06-15طرطوس10110005052فاطمةكنانة لؤي منصور33314100334
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباءالال71.7520210قوى ميكانيكية

803مدققوزارة الموارد المائية396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.1720200محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10160102295قتيلهسالي سهيل علي33414100335

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.7420190حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10260004169داللرشا ياسين سالمي33514100336
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.5420130إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-09-01طرطوس10040005686نديمهراما شعيب حمد33614100337
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.3720180التمريضالتمريضإجازة1995-03-01طرطوس10100025301دولرهف محمود خضور33714100338

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.6420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-10طرطوس10010032371ناديانور علي محمد33814100339

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.7520210معلم صفتربيةإجازة1996-09-01طرطوس10010140125شيرازرنيم احمد سلمان33914100340

509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال67.6620210حقوقحقوقإجازة2000-01-01طرطوس10160004652نسريننور محسن زعرور34014100341

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.2120190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-19طرطوس10040010516ندىسمر محمد معنا34114100342

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.0920180محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10160039611هناءآالء سلمان غازي34214100343

804دارسوزارة الموارد المائية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.9920210حقوقحقوقإجازة1997-03-01طرطوس10160051999ليلىيارا عهد حسن34314100344

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال56.8720098حقوقحقوقإجازة1982-05-17طرطوس10010027693رئيفهاحمد نزار عيزوقي34414100345

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال75.1320170معلم صفتربيةإجازة1995-10-04طرطوس10100017311انيسهراما سليمان حمود34514100346

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال74.6020210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1998-08-08طرطوس10100025922فداءساره منذر عروس34614100347

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.9720140إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-02-16طرطوس06020034138نوالعبير محمد امهنا34714100348
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال73.2920180محاسبةاقتصادإجازة1994-05-01طرطوس10160088398مزنازينب علي خضر34814100349

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.0220144حقوقحقوقإجازة1989-10-22طرطوس10260010928هيامانمار وجيه محمد34914100350

802مدققوزارة الموارد المائية402دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال76.5120210محاسبةاقتصادإجازة1999-02-27طرطوس10090024108مريمرنيم محمد عباس35014100351

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال58.2820200معلم صفتربيةإجازة1991-03-28طرطوس10220026172سعادعبير محمد صالح35114100352

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال58.0520170حقوقحقوقإجازة1993-07-12طرطوس10030010209نهىسمارة الياس ديب35214100353

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.7420211التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10020006147الهامعلي ايمن مصطفى35314100354

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.2920160حقوقحقوقإجازة1993-01-13طرطوس10220008725اميرهسهام ملحم محمد35414100355
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1086محلل بيئة عمل

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال58.3620200حقوقحقوقإجازة1994-08-12طرطوس10030027117رونقحال جهاد داود35514100356

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال67.8920210هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1996-02-26طرطوس10010077653ليندامريانا غيث بيشاني35614100357

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.5020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-08-07طرطوس10010158530سعادرشا محمود سعود35714100358
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال61.6720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-17طرطوس10010140277نهالميس احمد موسى35814100359

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال61.2420100حقوقحقوقإجازة1988-01-25طرطوس10260001237نجاحرضاب احمد وطفي35914100360

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال64.1220150إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-11-16طرطوس10010133809ربيحهازدهار عز الدين حيدر36014100361
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3420210التمريضالتمريضإجازة1998-03-23طرطوس10250011810نادياديانا عبدالهادي ديب36114100362

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.7420180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03طرطوس10010154112ودادوفاء هيثم علي36214100363

إجازة1997-01-01طرطوس10120015644عواطفخضر قيس خضور36314100364
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية209مهندسوزارة الكهرباءالال71.5720200قوى ميكانيكية

اقتصادإجازة1994-11-10طرطوس10280018185سميرهرزان علي صالح36414100365
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال66.6620190

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال74.1420190التمريضالتمريضماجستير1993-01-09طرطوس10010154833ناديهعلي نائل نزهه36514100366

1069مدرسوزارة السياحةالال69.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-01طرطوس10240017195رشيدهنورما عدنان سليم36614100367

1069مدرسوزارة السياحةالال61.6820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-10-24طرطوس10250010500ابتساممي عيسى ديوب36714100368

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال65.7620170دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-11-01طرطوس10220017741جميلههبا علي منصور36814100369

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.9020140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-02-10طرطوس10270007241رئيفهرذان ابراهيم حسن36914100370

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.5120070تمويل ومصارفاقتصادإجازة1983-02-15طرطوس10250010856هندهدى عبد الكريم علي37014100371

509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.2020157حقوقحقوقإجازة1987-02-15طرطوس10150001338امينةرامي عيسى دال37114100372

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.8420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-06-03طرطوس10220026508بسماكاتيا هالل سليمان37214100373

509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال76.9320180حقوقحقوقإجازة1996-04-04طرطوس10140009606نقيهنور رامز ابراهيم37314100374

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.7320190محاسبةاقتصادإجازة1998-01-03طرطوس10010013782هدىربى مصطفى عمر37414100375

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال71.9820130هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1989-03-22طرطوس10220037592ليلىريم نبيه سليمان37514100376

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.2420200معلم صفتربيةإجازة1993-09-08طرطوس10010115123غادهناتالي محمد بيريص37614100377

91مدرسوزارة التربية88مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال70.4020182تربية رياضيةتربيةإجازة1995-03-26طرطوس10090085858منىباسل هيثم منصور37714100378

1069مدرسوزارة السياحةالال59.2220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-15طرطوس10230017526فاطمهنرمين عز الدين محمد37814100379

1069مدرسوزارة السياحةالال62.8820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-16طرطوس10220039311نهىلمى رزق شدود37914100380
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102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال68.6520172معلم صفتربيةإجازة1995-01-15طرطوس10240015335نجيحهعلي عبدالكريم مسعود38014100381

398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.0620180حقوقحقوقإجازة1995-03-02طرطوس10260006700نجاةنغم حسين سليمان38114100382

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.9220210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1998-02-25طرطوس10010077982ثناءراما محمد دغيم38214100383

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.1420190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10230000662وسامحنين حسين احمد38314100384

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال68.3320120حقوقحقوقإجازة1989-04-01طرطوس04010131137حسنهسهر سليمان ديب38414100385

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال76.6620210محاسبةاقتصادإجازة1998-07-10طرطوس10020014055فيروزيارا مدين محمد38514100386

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال86.2820190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01إدلب07090197072رقيةصفاء محمد الحسين38614100387

1069مدرسوزارة السياحةالال69.5620190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-12طرطوس04010007385ندىرهام غسان العلي38714100388

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال66.9920190معلم صفتربيةإجازة1997-02-01طرطوس10160134949هدىثناء نصر منصور38814100389

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال60.3820193حقوقحقوقإجازة1992-09-03طرطوس10010087052رائدهمحمد يحي ابراهيم38914100390

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال72.0220120مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-05-14طرطوس10100021749فهيمههبه علي حمود39014100391

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال74.2120110محاسبةاقتصادإجازة1989-07-20طرطوس10140012888غادهنبال سمير حمود39114100392

390دارسوزارة الماليةالال63.9920200حقوقحقوقإجازة1997-01-02طرطوس10240012162داللعائده محمد صالح39214100393
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

إجازة1996-01-28طرطوس10110020776الهاممقداد حسين ابراهيم39314100394
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية209مهندسوزارة الكهرباءالال70.0220210قوى ميكانيكية

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال79.2420180معلم صفتربيةإجازة1996-05-01طرطوس10020038499جهينهنغم ياسر زيدان39414100395

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال78.8720210التمريضالتمريضإجازة1998-04-01طرطوس10110020763الهاماماني حسين ابراهيم39514100396

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال74.9220210التمريضالتمريضإجازة1998-05-01طرطوس10100033285مياسهسهير فائق صقور39614100397

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال72.1220142محاسبةاقتصادإجازة1990-09-08طرطوس10160063052ليلىعالء رزق صافي39714100398

1069مدرسوزارة السياحةالال66.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-09-28طرطوس10250000712عبيررشا حيدر محمد39814100399

إجازة1982-01-15طرطوس10010165351عفيفهعال انيس ناصر39914100400
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال63.3520200كيمياء بحته

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال63.2420180معلم صفتربيةإجازة1994-10-07طرطوس10050016112منالغيثاء محمد يوسف40014100401

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.9920210التمريضالتمريضإجازة1998-03-08طرطوس10100010204ودادغنوه نزار غنام40114100402

91مدرسوزارة التربية88مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال76.2620170تربية رياضيةتربيةإجازة1993-05-24طرطوس04220053962امتثاليارا عبدالحليم عمران40214100403

1069مدرسوزارة السياحةالال65.6220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10050004084منىرال احمد مرعي40314100404

1069مدرسوزارة السياحةالال61.1720135لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-18حمص04150017631اميرهعلي سليمان عثمان40414100405

اقتصادإجازة1993-01-01حمص10160000205نوالجيانا توفيق علي40514100406
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.7220180

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.2520120إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-11-01طرطوس10160003380صباحمادلين اصف اسماعيل40614100407
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.2820180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10010018424منىلين اديب بالل40714100408

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال77.0420210محاسبةاقتصادإجازة1998-11-26طرطوس10160004620عبيرمرح حسن زعرور40814100409

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال72.0020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10050015709مريمفرح عزت عزاتي40914100410

1069مدرسوزارة السياحةالال65.7120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-15طرطوس10220004016سميحهوفاء راضي راضي41014100411

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.6620180معلم صفتربيةإجازة1996-06-25طرطوس10010111567آسياأمل محمد غانم41114100412

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.1820160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-02-01طرطوس10240013328اسعافصبا عمران عبود41214100413

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.6420170التمريضالتمريضإجازة1993-05-05طرطوس10090011252حياةروز علي شاهين41314100414

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2520210التمريضالتمريضإجازة1997-02-05طرطوس10100023017ماجدهريم سامي الوادي41414100415

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال77.4320200إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-08-25طرطوس10220025332وفاءجهان احمد صالح41514100416
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال66.2320170معلم صفتربيةإجازة1995-04-22طرطوس10010125424عبيربشرى عهد قاسم41614100417

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.7420180معلم صفتربيةإجازة1996-06-03طرطوس10040014634عالنعمى حسن حسامو41714100418

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال64.6220210حقوقحقوقإجازة1997-01-01طرطوس10160039042اعتدالهنادي محمد كردي41814100419

391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال58.5520070حقوقحقوقإجازة1979-11-07طرطوس05180024663عدلهمنى ناصر رمضان41914100420

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال59.1920108التمريضالتمريضإجازة1986-03-30حمص04120031500صباحمحمد علي ديب42014100421

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-01طرطوس10120002054اميرهميس ابراهيم مهنا42114100422

804دارسوزارة الموارد المائية392دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.0220100دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-07-13طرطوس10230009649املرزان ابراهيم عباس42214100423

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال65.8020140حقوقحقوقإجازة1987-01-01طرطوس10240022590اميرهأحمد حسن ابراهيم42314100424

1069مدرسوزارة السياحةالال61.96201010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-09طرطوس10160156342نهالثائر محمد احمد42414100425

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.6420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-07-30طرطوس10030042262هيامديما يوسف سلوم42514100426

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.6920118تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-10-18طرطوس10220005465ابتسامأمير مالك حسين42614100427

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال58.9720210معلم صفتربيةإجازة1995-01-08طرطوس10040006833جوليامرام علي حمود42714100428

1069مدرسوزارة السياحةالال68.9820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-10طرطوس10020037985فاطمهليليان حيدر ديب42814100429

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.3020090إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-08-12طرطوس10230013455هدىشذا عبد الوهاب ديوب42914100430

390دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال79.0620210حقوقحقوقإجازة1999-02-20طرطوس10160000303شاميهمرام معين شموس43014100431

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال67.3720190معلم صفتربيةإجازة1997-09-13طرطوس10020036716حياةاناغيم محمد ديب43114100432

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.9520080حقوقحقوقإجازة1985-02-20طرطوس10260025913بديعهإقبال عدنان غانم43214100433
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1086محلل بيئة عمل

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال71.2120200إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-08-02طرطوس10010108047وفاءريم نوفل نوفل43314100434
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.3220190إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10050002444سعدىسماره حسن ديب43414100435

67مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال69.39201610علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-25طرطوس10090126594حميدامحمد ابراهيم محفوض43514100436

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.6420200مائيةهندسة مدنيةإجازة1991-12-29طرطوس10020042007خديجهغصون عبد المجيد عباس43614100437

395دارسوزارة الماليةالال58.7520160حقوقحقوقإجازة1985-11-13طرطوس10160134195جهيناعال محمود علي43714100438
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال66.8620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-30طرطوس10160130774زهيهسارة علي ابراهيم43814100439

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.9920140محاسبةاقتصادإجازة1991-05-28طرطوس10030036181مريمزينه سعاده نادر43914100440

1069مدرسوزارة السياحةالال60.8520172لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10010140278اسمهانعلي جميل موسى44014100441

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال58.0620190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10020016226فادياحنين محسن مصطفى44114100442

802مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال74.8820160محاسبةاقتصادإجازة1994-03-17طرطوس10030019154حنانزينه جورج جبور44214100443

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال69.2020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-02-01طرطوس10230026378ليلىريم علي حسين44314100444
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال56.3220089مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-04-14طرطوس10010131897نادياإيهاب علي شيحان44414100445
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

804دارسوزارة الموارد المائيةالال61.4220200حقوقحقوقإجازة1988-02-16طرطوس10220032497نبيلةفاتن يوسف ديب44514100446
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.8920090التمريضالتمريضإجازة1986-03-01طرطوس10010019958هيالنهنيرمين كاسر محمود44614100447

إجازة1995-07-25طرطوس10280019352ودادهبه ياسر حمود44714100448
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.7320210تصميم وإنتاج

إجازة1994-08-15طرطوس10160110555شهرزادعلي سهيل اسماعيل44814100449
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.3120192كيمياء تطبيقية

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.4020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-04-10طرطوس10010113493غادهنادين اكرم عبدو44914100450
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

اقتصادإجازة1985-01-10طرطوس10010045471ليلىلينا محمد محمد45014100451
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.8720210

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.0020010إدارة أعمالاقتصادإجازة1978-12-29طرطوس10010039031حليمههدى صالح فريره45114100452
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال59.7020180معلم صفتربيةإجازة1996-03-19حمص04120061931وفاءيارا محمود ابراهيم45214100453
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126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل402دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال69.8920200محاسبةاقتصادإجازة1996-05-25طرطوس10100029384مريممنال علي سليمان45314100454

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.1620180معلم صفتربيةإجازة1996-02-13طرطوس10030041188نداءرزان احمد هوال45414100455

1069مدرسوزارة السياحةالال62.8420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-18طرطوس10030041190نداءايمان احمد هوال45514100456

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.8120180معلم صفتربيةإجازة1995-01-04طرطوس10030030771نوالرنده ياسين اسماعيل45614100457

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.5620180معلم صفتربيةإجازة1996-06-10طرطوس10260005824مهاامل علي ابراهيم45714100458

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.6220180معلم صفتربيةإجازة1994-04-20طرطوس10010110202ميساءبشرى علي نجمه45814100459

1069مدرسوزارة السياحةالال59.4920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-29طرطوس10170038562نجوىريم كمال بشير45914100460

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.1920180التمريضالتمريضإجازة1995-04-24طرطوس10050009792ابتسامسومر محمد سعود46014100461

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال63.2520180معلم صفتربيةإجازة1995-09-10طرطوس10230012066اسعافميرنا عدنان ابراهيم46114100462

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال74.8820200التمريضالتمريضإجازة1998-01-04طرطوس10050009805ابتسامفرح محمد سعود46214100463

395دارسوزارة الماليةالال53.5920090حقوقحقوقإجازة1979-10-12طرطوس10160107065فاطمهفاديه كامل ربع46314100464
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل1085دارس قانوني

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال75.6320180إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-01حمص04010031416رندههبا جميل عبدهللا46414100465
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل399دارسوزارة المالية1070مدرسوزارة السياحةالال57.8520080محاسبةاقتصادإجازة1983-05-01طرطوس10230009340كوكبرنا صالح يوسف46514100466

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال61.3820172معلم صفتربيةإجازة1994-09-08طرطوس10220044920هناءمنصور ابراهيم سالمي46614100467

804دارسوزارة الموارد المائية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.2820134حقوقحقوقإجازة1985-02-10طرطوس10160030389الهاممهند محمد غانم46714100468

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال78.8520200معلم صفتربيةإجازة1998-05-25حمص04010926614احسانفرح زياد االسعد46814100469

1069مدرسوزارة السياحةالال58.7520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05طرطوس10020005718فاطمههيام فهد غانم46914100470

1069مدرسوزارة السياحةالال57.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-23طرطوس10150012650نادياحنان نبيل غانم47014100471

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية397دارسوزارة الماليةالال75.3120190محاسبةاقتصادإجازة1996-02-05طرطوس10260017031الهامرشا محمود ابراهيم47114100472

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال69.7520200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10160111486املرشا نايف محمد47214100473

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.4020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-03-29طرطوس10140014838مجيدهرهام محمد ابراهيم47314100474
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

804دارسوزارة الموارد المائيةالال55.9420190حقوقحقوقإجازة1993-02-28الالذقية06170011026سميرهنور محمد غصون47414100475
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.8820180التمريضالتمريضإجازة1993-04-06طرطوس10020024828خديجهدعاء دعاس داود47514100476

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال62.9920031جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومماجستير1978-09-05طرطوس10040005943خضرهعبد الوهاب اصف حمد47614100477

1070مدرسوزارة السياحةالال68.4920145محاسبةاقتصادإجازة1986-04-26طرطوس10010162993حليمهاياد ابراهيم عبدالرحمن47714100478
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.8420160معلم صفتربيةإجازة1991-01-20طرطوس10160137369رفيقههبة عدنان بالل47814100479

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.2220180حقوقحقوقإجازة1993-05-08طرطوس10020002439نهىدعاء ناصر الظماطي47914100480

509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة الماليةالال54.1620060حقوقحقوقإجازة1978-03-24طرطوس10140011341وهيبهعبير يونس سعود48014100481

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.8520171حقوقحقوقإجازة1992-01-25طرطوس10020031277نهالمحمود احمد عباس48114100482

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال76.8620170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-30الالذقية06090083006اسمهاننادين عبدالكريم الشوى48214100483

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.7420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-10-13طرطوس06100011773ميساءهيفاء حسن محمد48314100484

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.4520210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حماه05160026809نظيرهفيفيان ماجد الحسن48414100485

1069مدرسوزارة السياحةالال78.2820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-12-13طرطوس10160077520ناهيههبة كمال عيسى48514100486

1069مدرسوزارة السياحةنعمال59.3420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-16طرطوس10160057324منيفهحنان فائز علي48614100487

1069مدرسوزارة السياحةالال63.4320090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-13طرطوس10100035523نبيلهداليا محمد مسعود48714100488

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.3420200محاسبةاقتصادإجازة1990-09-03طرطوس10090098264روالسالي غياث بيطار48814100489
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.4320100إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-10-01طرطوس10250003309مهىروزان نديم عبود48914100490

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-15طرطوس10220033431سهامعال عماد احمد49014100491

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.1520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10010100734عيدهعزام غسان حسون49114100492

1069مدرسوزارة السياحةالال68.9220190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-12طرطوس10270021364نزههرهف حسين فخور49214100493

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.1720200هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-28طرطوس10160136995هندلينا منزر يوسف49314100494

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.1920210التمريضالتمريضإجازة1998-01-01طرطوس10050005280اقبالرهف محمد احمد49414100495

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال63.6720180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10050005275اقبالنسرين محمد احمد49514100496

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية400دارسوزارة الماليةالال64.6420210حقوقحقوقإجازة1998-01-01ريف دمشق03360022158ندىآية ابراهيم عباس49614100497

1069مدرسوزارة السياحةالال65.4020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-20طرطوس10010005415سعادساندي جهاد السليمان49714100498

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال63.2320180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-06-24طرطوس10270001026مطيعهبشار احمد بلول49814100499

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال77.4320200معلم صفتربيةإجازة1998-05-01طرطوس10020018073ربىلين محمود علي49914100500

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.6420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10020012548مهىنبوغ محمود حمدان50014100501

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.4520180هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-04-17الالذقية06110036468هندفاتن نضال ناصر50114100502

1069مدرسوزارة السياحةالال58.1420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20طرطوس05110021883نهاكنانه علي النابلسي50214100503

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال61.3520120حقوقحقوقإجازة1988-07-17طرطوس10090012991فضيلهميساء نزيه ميهوب50314100504

396دارسوزارة الماليةالال79.5720140محاسبةاقتصادإجازة1992-10-02طرطوس10160138838نوالجلنار غسان علي50414100505
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.65200910مالية ومصارفاقتصادإجازة1985-10-24طرطوس10240005399فاطمةسليمان اسماعيل مرهج50514100506

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.3920190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-21طرطوس10110013142كوكبنور محسن شيلة50614100507

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.8220140إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10010074659فائزهربا محمود حسين50714100508

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال79.2020180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04حماه05190010607غينيارزان حامد ادريس50814100509

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال77.1420170محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10160003248ميساءريم حامد منصور50914100510

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.9920210محاسبةاقتصادإجازة1993-05-24طرطوس10230012791نعيمهعبير وجيه عيسى51014100511

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.4320210التمريضالتمريضإجازة1997-04-09طرطوس10160078545نجاهشروق سعيد ابراهيم51114100512

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.9920190مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10020031355غادهغديره سهيل محمد51214100513

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.4520200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-04-25طرطوس10160047957هدىغنوه جهاد يونس51314100514

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةالال66.5920160هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-04-13طرطوس10020005106زهورخلود خليل معروف51414100515

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.3720130التمريضالتمريضإجازة1991-04-20طرطوس10100018527روزهبه محمد اسماعيل51514100516

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.3920180معلم صفتربيةإجازة1996-07-25طرطوس10010139096ودادهديل علي باسط51614100517

إجازة1998-02-23طرطوس10010138051فدوىمايا عدنان علي51714100518
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.2420210كيمياء بحته

51814100519
خوله محمد جمال عبد 

الرحمن
391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال60.1620080حقوقحقوقإجازة1983-08-11طرطوس10090084214دعد

400دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.86201910حقوقحقوقإجازة1990-03-14طرطوس10250006561كوكبعلي فواز ديب51914100520

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.1620210محاسبةاقتصادإجازة1999-08-11حمص04010209692شذاهيا قاسم علوان52014100521

اقتصادإجازة1986-10-10طرطوس10020010383سميرهعال محسن محمود52114100522
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال78.9720210

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-15طرطوس10160056969اميرهسوزان محمد درويش52214100523

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال71.2120220صيدلةصيدلةإجازة1998-05-06حمص04010126058فلايرساره علي عروق52314100524

67مدرسوزارة التربية61مدرسوزارة التربية60مدرسوزارة التربيةالال64.5020200علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1996-04-26طرطوس10160004766فايزهمحمد فراس بدور52414100525

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.2920190معلم صفتربيةإجازة1997-10-10طرطوس05120014369كوكبديانا حكمت ابراهيم52514100526

1069مدرسوزارة السياحةالال78.4220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-22طرطوس10280010166مفيدهأماني سليمان سالمه52614100527

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.6920210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-03حماه05190020217نهاخديجه وجيه عمران52714100528
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1069مدرسوزارة السياحةالال62.7420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-12طرطوس10160052902سميحهنغم سهيل ملحم52814100529

67مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال59.0220130علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-05-10طرطوس10090046994وطفهميساء علي شداد52914100530

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-08-10طرطوس10260038881نوالزهور محمد محمد53014100531

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3520210التمريضالتمريضإجازة1996-03-07طرطوس10140013811نايالنغم صالح الدين عثمان53114100532

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.0520190مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-05-26طرطوس10240010454سعادسهى هيثم اسكندر53214100533

393دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.5320144محاسبةاقتصادإجازة1989-08-25طرطوس10160109634سميرهرامي انيس احمد53314100534

1069مدرسوزارة السياحةالال58.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-02طرطوس10100033372مديحهرنا بديع عيسى53414100535

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2420190التمريضالتمريضإجازة1994-10-11طرطوس10010006031ربيحهأسيل محمد عمران53514100536

إجازة1996-09-30طرطوس10160114012أميرهفاطمه حبيب شعبان53614100537
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4320210تصميم وإنتاج

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.5720165إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-05-11طرطوس10160002172بديعهثائر سلمان العجي53714100538
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.4320190معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10160083485وفاءاريج حيدر خضر53814100539

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.5820190مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-06-04طرطوس10010103825باسمهشذى سمير عبدو53914100540

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.8320200مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-08-18طرطوس10130008680هيامرشا غياس بشاره54014100541

393دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية396دارسوزارة الماليةالال61.9620110محاسبةاقتصادإجازة1987-01-06طرطوس10160078594دالللمى احمد خليل54114100542

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.5920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10160127919رحابريم محمود اسماعيل54214100543

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالنعم82.2120180معلم صفتربيةإجازة1996-03-23دمشق03360012901غادهمايا فائز علي54314100544

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال68.7720190معلم صفتربيةإجازة1997-03-01طرطوس10160139369فدوىسيما طاهر عمران54414100545

76مدرسوزارة التربية74مدرسوزارة التربية73مدرسوزارة التربيةالال57.3220200شريعةشريعةإجازة1993-11-01طرطوس10270008829منيرهزينب هيثم حسن54514100546

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.7220090إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-03-25طرطوس10220027740ليلىعال علي اسماعيل54614100547
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.9620160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-10طرطوس10010070524خديجهنغم زهير شعبان54714100548

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.8020210التمريضالتمريضإجازة1997-11-01طرطوس10180005912رويدهشذى عباس عباس54814100549

390دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.9520200حقوقحقوقإجازة1996-01-05طرطوس10160043886ليلىهبه جمال سليمان54914100550

1069مدرسوزارة السياحةالال65.9420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01طرطوس10240001294سلمىصفاء محسن مصطفى55014100551

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال79.2620210التمريضالتمريضإجازة1998-11-29طرطوس10100026271هناءسناء ايوب عروس55114100552

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.3820210مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-09-20طرطوس10160077111سحرميس ابراهيم حسن55214100553

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.9920200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-20طرطوس10160114008سهامبثينه علي شعبان55314100554

101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالنعم66.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-04-08طرطوس10100019802منيرهحنان علي حيدر55414100555

55514100556
شمس الصباح رياض 

عكاري
126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال62.1820040محاسبةاقتصادإجازة1981-10-25طرطوس10220002225ربيحه

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.3420172معلم صفتربيةإجازة1994-06-24طرطوس10280004806شفيقهيعرب غسان قرنفلي55614100557

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال69.9220193حقوقحقوقإجازة1994-01-15طرطوس10110032082هناءفراس قيس ابراهيم55714100558

212محلل إداريوزارة الكهرباء804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة الماليةنعمال58.1320130حقوقحقوقإجازة1988-01-01طرطوس10180001423نجيبهحيان علي ضاحي55814100559

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.9120090مالية ومصارفاقتصادإجازة1986-04-20طرطوس10250000953سميرةلمى محمد سليمان55914100560

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.4020078حقوقحقوقإجازة1983-01-05طرطوس10010027902سجيعهسلمان علي زاهدي56014100561

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.0920210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-10طرطوس10040000503سناءميس ياسر مصطفى56114100562

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-03طرطوس10010123405سهاماحالم علي سالمه56214100563

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.0320210محاسبةاقتصادإجازة1996-02-10طرطوس10010009167كوكبأمل كمال ديب56314100564

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية395دارسوزارة الماليةالال58.8220090حقوقحقوقإجازة1981-08-18طرطوس10160152513الهامراميا ابراهيم عيسى56414100565

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.2220200التمريضالتمريضإجازة1997-03-08طرطوس10120016935اسعافآيه وجيه الدين الكعدي56514100566

68مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال59.3920110علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1984-03-26الالذقية06100006070امينهأمل علي محمد56614100567

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال58.6220190حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10230005430انعامشروق عفيف زيدان56714100568

390دارسوزارة المالية401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.2920144حقوقحقوقإجازة1988-07-10طرطوس10090027867فاطمهمحمود معال ابراهيم56814100569

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال68.4020130محاسبةاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10010056170خديجهضحى جودات علي56914100570
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال58.1520180معلم صفتربيةإجازة1995-10-19طرطوس10260002245بلسمهبه آصف سلمان57014100571

212محلل إداريوزارة الكهرباء391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال60.5820204حقوقحقوقإجازة1990-09-29طرطوس10180001695نادياحسن رمضان عيد57114100572

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.0120170معلم صفتربيةإجازة1995-09-17طرطوس10260002152ناتاليامارينا حسان سلمان57214100573

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.9820180معلم صفتربيةإجازة1993-01-25طرطوس10160121402ثناءريما محمد حسن57314100574

400دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال59.3020202حقوقحقوقإجازة1996-05-01طرطوس10160133807حنانعلي سامر عيسى57414100575

98معلم صفوزارة التربيةالال61.4820210معلم صفتربيةإجازة1992-03-29طرطوس10160041740وطفهمها علي سليمان57514100576

1069مدرسوزارة السياحةالال72.0920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10160068589وطفهريم علي سلهب57614100577

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال58.6719980إدارة أعمالاقتصادإجازة1974-11-05طرطوس10020044959حميدهامون يوسف داغر57714100578
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

390دارسوزارة الماليةالال62.2320156حقوقحقوقإجازة1982-06-10طرطوس10030012373مريمحافظ محمد الشيخ57814100579
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائيةالال60.7620120حقوقحقوقإجازة1987-11-25طرطوس10010015695جميلهريما احمد نبهان57914100580

1069مدرسوزارة السياحةالال66.2220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-15طرطوس10220044740علياايمان ميهوب سليمان58014100581

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.7320190معلم صفتربيةإجازة1996-07-12طرطوس10030027720سمرجيهان احمد نظام58114100582

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال63.5320174حقوقحقوقإجازة1989-02-10طرطوس10160036558زواتمحمد نديم عموم58214100583

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.9020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10220016465ليناشذا غازي ادريس58314100584

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال67.7920210مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-08-15طرطوس10100032438فلايرسراب مصطفى حمود58414100585

1069مدرسوزارة السياحةالال65.6120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-22طرطوس10020037992فاطمهليندا حيدر ديب58514100586

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.7220110مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-06-12طرطوس10030005586جوريهدارين محمد سالمه58614100587

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.6420210محاسبةاقتصادإجازة1996-07-11طرطوس10270016048نيروزيارا مروان حسن58714100588

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.4120130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-11-12طرطوس10160046898سحرشروق كمال عبد الرحيم58814100589
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.7520220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01الالذقية06190008934ثناءلين تيسير حسن58914100590

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةالال65.3120100جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومماجستير1988-01-02الالذقية10160008483الهامحنان فؤاد سعده59014100591

803مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال74.6620170محاسبةاقتصادإجازة1995-01-03طرطوس10160085165سميرهتغريد محمد حسين59114100592

1069مدرسوزارة السياحةالال61.4520160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-12-25طرطوس10280011938داللجيانا ياسين جاسر59214100593

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال64.4620150حقوقحقوقإجازة1993-01-15طرطوس10010107580مريمعلي محمد فسخه59314100594

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.9620173حقوقحقوقإجازة1990-01-01طرطوس10040014674هدىعلي أمين حسامو59414100595
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال63.4420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-25طرطوس10040007123عبيرهال طلعت شاهين59514100596

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.4720200هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1996-04-28طرطوس10170026969دياناالنا غسان المدور59614100597

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال62.9520210معلم صفتربيةإجازة1996-03-02طرطوس04120082693عزيزهرؤى شعبان خميس59714100598

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال78.5420200محاسبةاقتصادإجازة1996-09-04طرطوس10090011449شماعلي احمد محمود59814100599

1069مدرسوزارة السياحةالال57.4620080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-01طرطوس10090010236اروىلمى هيثم زيدان59914100600

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال65.8020200معلم صفتربيةإجازة1998-09-26طرطوس10220042074سحرايثامورا سلمان محمد60014100601

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.8320210تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1991-04-20حمص04040018361زهورليفا سمير منصور60114100602

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.7420160مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-06-05طرطوس10040015488سهيالعلي احمد حسام الدين60214100603

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.1720110مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-03-23طرطوس10010087350احالملودي محمد معصره60314100604

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال65.1520210مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-01-04طرطوس10130001006هداسراب جبران جرجس60414100605
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال63.1220160حقوقحقوقإجازة1988-10-20طرطوس10160031406سهامهبه بهجت ديوب60514100606
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658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال58.0720080إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-08-03طرطوس10030020544ريتارنده حنا بركات60614100607
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.6520180معلم صفتربيةإجازة1995-03-28طرطوس10260004871ناديامروى عفيف حسن60714100608

1069مدرسوزارة السياحةالال62.8920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-23طرطوس10270009516نوالميرنا نزيه عمران60814100609

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.7720130حقوقحقوقإجازة1987-11-13طرطوس10010066586سميرهبتول علي غانم60914100610

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.9220190حقوقحقوقإجازة1991-03-08طرطوس10010079234نبيههلورين سلمان مريم61014100611
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال67.2220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-11طرطوس10010129643هبهرانيا هيثم طوفان61114100612

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.2920180معلم صفتربيةإجازة1996-05-01طرطوس10160109942اكتمالآنا ماريا نبهان حمدان61214100613

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال60.5820200حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس04050059611لوالرذاذ مرهج مرهج61314100614

91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال67.9120210تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01حماه05190008234عفافعال ياسر حسن61414100615

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال63.8020164حقوقحقوقإجازة1992-08-05طرطوس10010105508جهينهحيان علي عبدهللا61514100616

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال70.3220211محاسبةاقتصادإجازة1994-06-14طرطوس10280001329صبريهمحمد محمود اسماعيل61614100617
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.5420050معلم صفتربيةإجازة1983-05-06طرطوس10160113061ندىدارين ابراهيم ديب61714100618

398دارسوزارة الماليةالال63.7020210حقوقحقوقإجازة1998-09-27طرطوس10260024427نديمهرحاب علي شحود61814100619
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال64.8520150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01طرطوس10260025060بديعهغنوه فيصل الجمل61914100620

658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.1720120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-09-10طرطوس10160154762املصفاء احمد محمد62014100621

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-04طرطوس10240015006ليلىرزان علي اسد62114100622

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.4620190مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1996-02-13الالذقية06110033742غادهريم عيسى علي62214100623

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال65.5220160معلم صفتربيةإجازة1994-01-20طرطوس10160199681سهامنادين اصف ناصري62314100624

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.7720200معلم صفتربيةإجازة1998-04-27طرطوس10230014661هيامزينه محمود وقاف62414100625

1069مدرسوزارة السياحةالال64.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-13طرطوس10160103627فاطمهنور ابراهيم بدران62514100626

1069مدرسوزارة السياحةالال64.6720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-03طرطوس10270014666حسناءرهان محمد بلول62614100627

1069مدرسوزارة السياحةالال57.0520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-10-01طرطوس10130002266هندرهف معين تليجه62714100628

389مراقبوزارة الماليةنعمال63.6520144حقوقحقوقإجازة1992-01-15طرطوس10020040645سهامراتب علي داؤد62814100629
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل1085دارس قانوني

إجازة1989-09-19طرطوس10120010041مديحهحسن علي ابراهيم62914100630
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال67.2720203طاقة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3720160التمريضالتمريضإجازة1993-03-15طرطوس04120099633فاطمههبه علي شدود63014100631

389مراقبوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية395دارسوزارة الماليةالال61.4320210حقوقحقوقإجازة1996-08-29طرطوس10160108416يسرىيونس منير محمد63114100632

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال74.7020160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-08-12طرطوس10260029185فاطمهسماح عبد الحميد سليمان63214100633
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال61.3320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-25طرطوس10270007238مديحههفاف ماجد محمود63314100634

إجازة1997-07-15طرطوس10220037617سهامأريج محمد محفوض63414100635
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال78.4020200هندسة ميكاترونيكس

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال64.1020200حقوقحقوقإجازة1997-04-25طرطوس10090057952سهاممنيره غيث عثمان63514100636

إجازة1996-08-01طرطوس10280010617وحيدهعال ابراهيم معال63614100637
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال73.1320210ميكاترونيك

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال68.9220170معلم صفتربيةإجازة1995-05-31طرطوس10260028405منىصبا عيسى سليمان63714100638

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال77.4920170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-11طرطوس10010156187هدىنيفين وفيق ديب63814100639

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.9920210التمريضالتمريضإجازة1996-06-10طرطوس10110019864ودادحال بسام حرفوش63914100640

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال76.2420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10260007774فدوىهديل هيثم علي64014100641

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.4820140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-04-01طرطوس10160109184سهامراما سليمان محمود64114100642
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال64.2020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-12طرطوس10010102392بارعهوالء عبدالكريم عباس64214100643

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال74.0020160معلم صفتربيةإجازة1994-09-22طرطوس10220012868تماثيلزينه عباس سالمي64314100644

1069مدرسوزارة السياحةالال58.5320151لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-01طرطوس10020015249فاطمهمجد ناصر صالح64414100645

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال84.6920210محاسبةاقتصادإجازة1999-02-20طرطوس10100027802نبيهامرح علي مخلوف64514100646

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.9720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10010105561يسرىعفراء ياسر حمصيه64614100647

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال61.7720180معلم صفتربيةإجازة1997-01-03طرطوس10010125163ميليابتول حسن زغبي64714100648

1069مدرسوزارة السياحةالال65.0920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس10010026963ميادهساره محمد خضور64814100649

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة الماليةالال77.6820170محاسبةاقتصادإجازة1995-07-18طرطوس10010125157ميلياريم حسن زغبي64914100650

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.4920180التمريضالتمريضإجازة1996-01-01طرطوس10040000002سعادفاتن آصف علي65014100651

395دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.0420210دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10160067759عليايارا ابراهيم الشامي65114100652

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.7620210محاسبةاقتصادإجازة1991-09-06طرطوس10160125096رجاءغيداء عماد الدين جمال65214100653

86مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربيةالال70.0720110تربية رياضيةتربيةإجازة1988-04-05طرطوس10170005090حليمهوئام كمال ديب65314100654

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال60.5120165حقوقحقوقإجازة1991-01-21طرطوس10030025291املخلدون محمود حيدر65414100655

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال59.8320070جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1982-03-26الالذقية06020036788ليلىنسرين سلمان البودي65514100656

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.8020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-07-10طرطوس10030025293املمايا محمود حيدر65614100657

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.4520180معلم صفتربيةإجازة1996-05-01طرطوس10160081766نايلهوالء كمال صالح65714100658

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال66.6820180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-24طرطوس10010151644حليمهمنى علي محمود65814100659
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

60مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةالال57.1620173علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-04-24طرطوس10010123835اميمهحسن سليمان احمد65914100660

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.7920110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-01-22طرطوس10010157341نبيلهشيرين علي فرحه66014100661

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.2820160إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-07-01طرطوس10010116387املعال سمير ديوب66114100662

212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةنعمال58.5720175حقوقحقوقإجازة1989-04-01طرطوس10100018436حفيظهظافر نورس اسماعيل66214100663

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.2420190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10160102739نورهلبنى منير محمد66314100664

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال63.1220210حقوقحقوقإجازة1998-03-16طرطوس10050015758سهيالساره مصطفى المندراوي66414100665

391دارسوزارة المالية401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال66.9920130حقوقحقوقإجازة1991-01-02طرطوس10110008791هالةعلي عباس غانم66514100666

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3520180التمريضالتمريضإجازة1996-01-01طرطوس10160083788سميرهرهف محمد حسن66614100667

803مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال76.6320180محاسبةاقتصادإجازة1995-12-17طرطوس10100035189ثورهحسنه رفعت رمضان66714100668

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.1020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10160085161جهانيارا سيف الدين المقدم66814100669

1069مدرسوزارة السياحةالال63.3820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10230019203اميرهمحمد عيسى عيسى66914100670

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةنعمال65.5120180معلم صفتربيةإجازة1995-05-20طرطوس10160064688نجوهرؤى رجب سكاف67014100671

1069مدرسوزارة السياحةالال62.7120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-15طرطوس10040005692سعادهناء محمد زهره67114100672

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةنعمال66.6220183جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-01طرطوس10100031732جناةحيان محمد حرفوش67214100673

1069مدرسوزارة السياحةالال72.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-16طرطوس10260027785نبيههنور عماد الدين عبد هللا67314100674

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال79.2820210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-05طرطوس10260030452عفافهبه منذر يوسف67414100675

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال58.1720210معلم صفتربيةإجازة1997-01-07طرطوس10260018248سميعهياسمين علي شاهين67514100676

803مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.4420190محاسبةاقتصادإجازة1995-09-07طرطوس10030028744رجاءحال بسام حمادة67614100677

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.7720180مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10010063937سناءمياده احمد درغام67714100678

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.9120210محاسبةاقتصادإجازة1997-05-01طرطوس10250009379الهامزينه محمد مصطفى67814100679

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.7420190معلم صفتربيةإجازة1997-09-01الالذقية06110055942دجانهماري لؤي عبدالحميد67914100680

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال58.8120160حقوقحقوقإجازة1982-01-01طرطوس10020040363عواطفماهر ديب عباس68014100681

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة الماليةالال76.1220200حقوقحقوقإجازة1998-07-19طرطوس10090045007غادهحال يوسف احمد68114100682
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153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةنعمال57.0520100حقوقحقوقإجازة1985-01-18طرطوس10090051020فريدهنورا محمد ديوب68214100683

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.4220170معلم صفتربيةإجازة1995-04-15طرطوس10010070955امليارا محمد حسن68314100684

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.1220190مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-05-06حماه05180026284اسعافآيه علي يوسف68414100685
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

802مدققوزارة الموارد المائية399دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.8520100محاسبةاقتصادإجازة1988-09-01طرطوس10050000175اميرهبراءه شهاب ابراهيم68514100686

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.6220180التمريضالتمريضإجازة1994-01-29طرطوس10160139263حياةرهف بهاء الدين رمضان68614100687

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.8320180معلم صفتربيةإجازة1995-04-01طرطوس10090085661هتافوالء سمير رحال68714100688

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال71.7820160التمريضالتمريضإجازة1991-11-10طرطوس10110030864يسرىعال علي سليمان68814100689

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.8820170التمريضالتمريضإجازة1992-09-15طرطوس10010124592ضحىخليل سلمان منصور68914100690

1069مدرسوزارة السياحةالال69.5820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-20طرطوس10160098586احكامريتا يوسف محمد69014100691

1069مدرسوزارة السياحةنعمال65.7020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-20طرطوس10250004904وفاءالرا طالب علي69114100692

509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال63.1220174حقوقحقوقإجازة1992-03-21طرطوس10250004899وفاءعلي طالب علي69214100693

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.3720180معلم صفتربيةإجازة1996-03-01طرطوس10090095576ودادساميه حسن سمعول69314100694

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.2920170التمريضالتمريضإجازة1994-01-01طرطوس10230002627سعادلمى محمد ابراهيم69414100695

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.6620145مالية ومصارفاقتصادإجازة1987-09-08طرطوس10160112466داللعلي عزيز حسن69514100696
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.9520170محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10160089525هدىهبه هاشم حسين69614100697

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.8320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10030027715رجاءروان محمود نظام69714100698

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.9320180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10030027728رجاءهيا محمود نظام69814100699

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.8220210التمريضالتمريضإجازة1995-05-14طرطوس10090047917رانياضحى يوسف شداد69914100700

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.7520180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10090078537امينهدعاء خالد خدوج70014100701

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال69.0220190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10090078641حليمهخديجه عبدهللا خدوج70114100702

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال72.3420210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-10-24حمص04010633830عزيزهبراءه محمد ادريس70214100703

إجازة1996-08-16طرطوس10160035163هيامنور عدنان محمد70314100704
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.2120210تصميم وإنتاج

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.3720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-02-06طرطوس10240008424مريمكارمن فؤاد موسى70414100705

إجازة1993-06-07طرطوس10140003691سلمىأدهم سمير شاهين70514100706
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال68.8820202طاقة

1069مدرسوزارة السياحةالال70.5420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-10طرطوس10030006351محاسنميرنا حمدان سعده70614100707

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال72.7120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-14طرطوس10180004125لميعهعال احمد دبول70714100708

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال68.7920155محاسبةاقتصادإجازة1988-08-28طرطوس10030013627مفيدهكنان سهيل فياض70814100709

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.4620110محاسبةاقتصادإجازة1989-09-20طرطوس10160032197سهامرنا نديم محمد70914100710

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.0820150حقوقحقوقإجازة1986-01-08طرطوس10030025162مريمرنا محمد الشيخ71014100711

اقتصادإجازة1992-05-05طرطوس10160074429كوكببشرى محمد اسماعيل71114100712
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.0120210

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.7220200معلم صفتربيةإجازة1972-12-23طرطوس10010072958منيرهميساء ميهوب محمود71214100713

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال59.0920146حقوقحقوقإجازة1987-03-30طرطوس10260000301الهامتمام محمود وسوف71314100714

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.4020200التمريضالتمريضإجازة1992-01-01طرطوس10160124272افتخارسلوى عادل معروف71414100715

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال69.7320220معلم صفتربيةإجازة2000-01-08حمص04011118473ازدهاربتول علي المنصور71514100716

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال78.7320190معلم صفتربيةإجازة1997-10-13طرطوس10010089014ابتسامميرنا حاتم حمود71614100717

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةنعمال65.2820210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01الالذقية06090127633مريمريم ابراهيم منصور71714100718

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال75.8020190معلم صفتربيةإجازة1997-05-30طرطوس10010078091هياملبانا علي سليمان71814100719

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.4820211هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1994-06-24طرطوس10120015635هيجاءعالء دريد دال71914100720

1069مدرسوزارة السياحةالال63.9420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-05طرطوس10180004773غادههبه حسين صالح72014100721

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال61.0020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-05-27طرطوس10090089670بديعهلميس عزيز ميهوب72114100722

393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال70.6720145محاسبةاقتصادإجازة1989-01-07طرطوس10160031964يسرىهاني رياض ونوس72214100723

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال62.4120211حقوقحقوقإجازة1994-01-05طرطوس10040023880انعامسليمان محمد ابراهيم72314100724

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.6320210معلم صفتربيةإجازة1997-01-28الالذقية06110036138توفيقهفاطمه يوسف احمد72414100725

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.2320160التمريضالتمريضإجازة1991-01-02طرطوس10220022409سميرهاميمه صالح سليمان72514100726

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال63.7420180معلم صفتربيةإجازة1996-05-21طرطوس10100031406فيروزرنا حسين حرفوش72614100727

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.1220210مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-04-12طرطوس10140006291خديجهرامي عبدالناصر صالح72714100728

إجازة1993-01-18طرطوس10160037397سميرهوفاء احمد محمود72814100729
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.6520160كيمياء تطبيقية

91مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربية88مدرسوزارة التربيةالال69.1420130تربية رياضيةتربيةإجازة1989-07-01طرطوس10100009356زكيهمها عرنوس معروف72914100730

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية401دارسوزارة الماليةالال58.3920183حقوقحقوقإجازة1992-06-13طرطوس10090047430ودادمعتز يوسف صبوح73014100731

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.5320140إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-03-25طرطوس10220010398عدرهعال سلمان محمود73114100732
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.8120090إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-08-17طرطوس10050015928حنانهيلين فؤاد حسامو73214100733
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل103معاون رئيس شعبةوزارة التربية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.9420140محاسبةاقتصادإجازة1992-09-05طرطوس10020062281سهامليليان اصف ناصري73314100734

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال74.7220200معلم صفتربيةإجازة1998-04-07طرطوس10040000880يسرىمرح ناظم حمود73414100735

84مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال67.6420200تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-03طرطوس10040023883انعامهيا محمد ابراهيم73514100736

212محلل إداريوزارة الكهرباء391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال58.0120184حقوقحقوقإجازة1990-05-23طرطوس10010146765مركزاتاحمد محمود محمد73614100737

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال70.1120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10090031993نزههريم اسماعيل اسماعيل73714100738

اقتصادإجازة1988-01-09طرطوس10160025556روضهريم عدنان ديوب73814100739
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال75.0120180

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

212محلل إداريوزارة الكهرباء389مراقبوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال62.2120170حقوقحقوقإجازة1992-03-02طرطوس10010080558سميرهنور محمد حسن73914100740

101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال71.7720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-02طرطوس10100011260مياسهربا صالح حسن74014100741

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.1020180اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1996-05-10الالذقية06110048824منىسوزانا هيثم حريبا74114100742

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.5720190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-12طرطوس10100021457منيفهلمى علي عيسى74214100743

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.0120170حقوقحقوقإجازة1976-04-21طرطوس10250000720شاديةشادي ماجد محمد74314100744

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال69.3120220معلم صفتربيةإجازة2000-01-19حمص04120086159فاطمهعال حسين ترسيسي74414100745

1069مدرسوزارة السياحةنعمال58.2720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10020012087روسيارنيم حسن محمد74514100746

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال71.0520210معلم صفتربيةإجازة1998-06-01طرطوس10100013255نجوىريمه محمد عبدهللا74614100747

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال64.8420173معلم صفتربيةإجازة1994-04-07طرطوس10100013254نجوىيوسف محمد عبدهللا74714100748

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.2120200التمريضالتمريضإجازة1998-01-01حماه05190033566سعادرهف عيسى وسوف74814100749

89مدسوزارة التربية90مدرسوزارة التربية88مدرسوزارة التربيةالال74.6420120تربية رياضيةتربيةإجازة1989-05-19طرطوس10270008206بهاءنسرين محمد خضور74914100750

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3020180التمريضالتمريضإجازة1995-03-02طرطوس10110005749انتصارزينب علي خضور75014100751

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.4420200التمريضالتمريضإجازة1995-02-21طرطوس10110017359نافلهريم يوسف شيخ محمد75114100752

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.7120150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-08-11طرطوس10240007039اسمهانابراهيم يونس محمد75214100753

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال79.8920180إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-05طرطوس10030024716فاطمهمريم صالح اسماعيل75314100754
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.7820170التمريضالتمريضإجازة1993-06-04طرطوس10270016051وصيفههنادي نهاد ابراهيم75414100755

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.2820200معلم صفتربيةإجازة1998-09-06طرطوس10010122023اسمىروز بدر مهنا75514100756

1069مدرسوزارة السياحةالال60.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-05طرطوس10160081761غيداءراما رزق يوسف75614100757

1069مدرسوزارة السياحةالال60.4720150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10160096617سميرهنداء هيثم عمران75714100758
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391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال61.9820164حقوقحقوقإجازة1992-07-18طرطوس10220012453فاديامحمد منصور منصور75814100759

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال69.6720150معلم صفتربيةإجازة1990-05-22طرطوس10130000884معانيباسل جرجس جباره75914100760

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال64.9420180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10010127743هيامروان احمد ديوب76014100761

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال68.3220220إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-15طرطوس10020020807مريمامل محمد كرم76114100762
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال78.9320180التمريضالتمريضإجازة1994-09-07طرطوس10150003637انعاممارلين غازي سالمه76214100763

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.2220100إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-08-20طرطوس10010041084اسمهانليندا فواز حسين76314100764

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.1920210التمريضالتمريضإجازة1999-01-01طرطوس10110018837سهامبشرى موسى حرفوش76414100765

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.9620210محاسبةاقتصادإجازة1998-04-08طرطوس10010136665آداللجين جبر دوالت76514100766

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال65.9620110محاسبةاقتصادإجازة1987-11-01طرطوس10090004930دالللينا علي ميهوب76614100767

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال73.5120200التمريضالتمريضإجازة1996-09-10طرطوس10100025698ثناءأريج رئيف القاضي76714100768

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.4620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-14طرطوس10030025028مارياامل يوسف احمد76814100769

1069مدرسوزارة السياحةنعمال58.2120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-01طرطوس10010140030عائدهبلسم احمد علي76914100770

إجازة1998-04-28طرطوس10160095314وفاءبتول يحيى حسين77014100771
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.1820210كيمياء بحته

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال72.9020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-06طرطوس10090063705فاطمهيسرى محمد عدويه77114100772

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.1920200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1994-03-06طرطوس10160033509حياةصفاء ياسين عبدالحميد77214100773

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.5220190معلم صفتربيةإجازة1997-05-10طرطوس10090063727فاطمهصفاء محمد عدويه77314100774

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال66.5320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1989-07-05طرطوس10160006402نضالفدا فهد درميني77414100775

1069مدرسوزارة السياحةالال74.1420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05طرطوس10010150319غادهبيبيانا عدنان معال77514100776

إجازة1998-01-01طرطوس10260023367حليمهعلي ابراهيم سالمي77614100777
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباءالال73.8420200قوى ميكانيكية

400دارسوزارة الماليةالال58.9720203حقوقحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10240019428اميرهعلي مصطفى وسوف77714100778
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
398دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.0120200حقوقحقوقإجازة1997-09-20طرطوس10160121877حسناءمريم محمد محمد77814100779
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.5720200حقوقحقوقإجازة1996-05-10طرطوس10160107336نوالسوزان رامز ابراهيم77914100780
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6920120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-20طرطوس10260022500عربيهباسمه عاطف حسن78014100781

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.1620180معلم صفتربيةإجازة1996-01-03طرطوس10010115103هيامايهام سليمان حسن78114100782

إجازة1985-06-15الالذقية10090103567عبلهسمر علي عيسى78214100783
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال61.7020120كيمياء بحته

1069مدرسوزارة السياحةالال66.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-01طرطوس10010139195سوسنرهف جودت محمد78314100784

1069مدرسوزارة السياحةالال70.5220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-10-08طرطوس10010166803الهامميالكروس محمود يوسف78414100785

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال80.7220120حقوقحقوقإجازة1991-01-01طرطوس10010056213بلسمطارق خالد جلب78514100786

إجازة1996-05-12طرطوس10090027695يارانورا اسكندر حيدر78614100787
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.6320210كيمياء حيوية

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.2220210محاسبةاقتصادإجازة1999-05-12طرطوس10030017769مهامي زهر الدين العجوة78714100788

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال75.7420210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-20طرطوس10090090894فلايرالرا محمود شما78814100789

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.1320190حقوقحقوقإجازة1993-09-25طرطوس10100017947مناظراشرف سهيل حسن78914100790
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية1085دارس قانوني

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.9820150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-05-19طرطوس10090098060ثريازينب اكثم رجب79014100791

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.2720180مصارف وتأميناقتصادإجازة1974-10-31طرطوس10010035101هدىراما محمد سمير منصور79114100792

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال68.8420147حقوقحقوقإجازة1982-12-31طرطوس10280014398بديعهفراس عبدالحميد بركات79214100793

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.6820150إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-01-10طرطوس10130011621بدريهمنال عبد الرحمن خطيب79314100794
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

389مراقبوزارة الماليةالال59.1420170حقوقحقوقإجازة1993-08-23طرطوس10160082566رحابعلي محمد يوسف79414100795
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-23طرطوس10270002613منىريتا عادل عمار79514100796

1069مدرسوزارة السياحةالال76.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-08-15طرطوس10170022647عائدهروان نزيه يونس79614100797

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال69.0420210محاسبةاقتصادإجازة1997-03-03طرطوس10140013262هناءأروى علي ميهوب79714100798

1069مدرسوزارة السياحةالال77.9720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-25طرطوس10230025617ملكهنورة ابراهيم خليل79814100799

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.7320210مالية ومصارفاقتصادإجازة1999-07-10طرطوس10160028325بسيناميرا عزيز حسن79914100800

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0019990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-04-01طرطوس10090122050فهيمافدوى علي سودان80014100801

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.8820160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-03-11طرطوس10160061651سمرسراب علي علوش80114100802

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال76.2720130التسويق والتجارة اإللكترونيةاقتصادإجازة1977-04-13طرطوس04020004168جميلهسوسن سليمان الطالب80214100803

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال74.6920120إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-02طرطوس10060010062خيريهعال مصطفى سطوف80314100804
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال65.8920182لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-25طرطوس10230013574سوسنحسان حسين علي80414100805

1069مدرسوزارة السياحةالال59.6620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-01طرطوس10230011036سهاموئام يوسف يوسف80514100806

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال59.7820210حقوقحقوقإجازة1987-03-01طرطوس10160008046جوهرهسامي سلمان خطيب80614100807

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال61.5220180معلم صفتربيةإجازة1994-01-25إدلب07110084205وفاءمريم زياد الحمدان80714100808

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال63.1320200مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-07-18الالذقية06010090606املخلود خالد مقصود80814100809

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-01طرطوس05190007513نزههلينا ابراهيم الخطيب80914100810

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.3620210التمريضالتمريضإجازة1997-10-13طرطوس10140010874بسيمهسليمان عامر ميهوب81014100811

76مدرسوزارة التربية69مدرسوزارة التربية70مدرسوزارة التربيةالال63.6220202شريعةشريعةإجازة1993-04-15طرطوس10220012042اقبالعلي غانم أسعد81114100812

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.9520180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010085263عبيردالل محمود خنسه81214100813
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال71.3120170صيدلةصيدلةإجازة1995-01-01حمص04120094689شهالغيداء يوسف رسالني81314100814

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.8720190معلم صفتربيةإجازة1996-03-05طرطوس10020010471بتولبراءة سمير ديب81414100815

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال72.1220190حقوقحقوقإجازة1997-06-20طرطوس10160140154ناديابثينه سامر خضر81514100816

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.0820200إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-05-15طرطوس10020033955فراتنور عدنان ابراهيم81614100817
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.1520200معلم صفتربيةإجازة1996-06-08طرطوس10010127002لميابتول علي حسن81714100818

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.6820180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10150008998اخالصرهام أمين محمد81814100819

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال75.1920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-04طرطوس10150008640منىالين علي غانم81914100820

إجازة1996-03-28طرطوس10140004618نبيلهريم محمود حسن82014100821
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية209مهندسوزارة الكهرباءالال72.8620200قوى ميكانيكية

1069مدرسوزارة السياحةالال62.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10050015707داللفاتن مصطفى عزاتي82114100822

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.0620210مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1996-09-21طرطوس10140003133فتاةحنان منير احمد82214100823

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.5220210التمريضالتمريضإجازة2000-01-01طرطوس10110021070ازدهارايمان فؤاد حيدر82314100824

802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.6620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-09-12طرطوس10250010505لميامرح سلمان ديوب82414100825
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء1084منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.4020170التمريضالتمريضإجازة1992-05-17طرطوس10160119426فادياريم محمد حسن82514100826

98معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.1920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10270000307عزيزههبه غسان مرشد82614100827

98معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.0720210معلم صفتربيةإجازة1999-07-08طرطوس10270002477فتاةبشرى يوسف عيسى82714100828
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126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل802مدققوزارة الموارد المائية396دارسوزارة الماليةالال71.8120180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10160030756عبيرفرح اديب ميهوب82814100829

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال77.3520170إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10160118574سامياحال سامي عباس82914100830
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال82.5720170إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-10-25طرطوس10040007484خديجهعبير محمود خالد83014100831
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.3020130مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-05-25طرطوس10110024039منيرةمي غسان اسماعيل83114100832
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةالال62.7620030هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1979-07-02الالذقية06060024369وضحهعواطف محمد جليكو83214100833

1069مدرسوزارة السياحةالال69.3320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10130016192انفصالابراهيم خليل حمدان83314100834

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال64.7920200معلم صفتربيةإجازة1998-04-24طرطوس10160062634جهينهرغده عيسى محمد83414100835

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال73.4720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10160053053عائدهبتول منذر حامد83514100836

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4820210إدارة و تشييدهندسة مدنيةإجازة1996-01-06طرطوس10140006656آسيافلورا محمد علي83614100837

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.6420120التمريضالتمريضإجازة1989-07-08طرطوس10160091588سعادروال محمد عيسى83714100838

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.6020120التمريضالتمريضإجازة1988-07-05الالذقية10010010971غيداءهبه سلمان حسين83814100839

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال63.5020180معلم صفتربيةإجازة1995-08-08طرطوس10020016211زينهشذى رجب مصطفى83914100840

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.6620115حقوقحقوقإجازة1990-01-04طرطوس10010108753يسرىسليمان غسان سنكري84014100841
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

98معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.4420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس05140013046أملريم منير محفوض84114100842

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال73.5020190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1996-04-20طرطوس04010024908مرامايمان محمد حالق84214100843

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.3720192إدارة و تشييدهندسة مدنيةإجازة1995-03-02طرطوس10160122902بديعهمحمد حيدر احمد84314100844

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.0620190محاسبةاقتصادإجازة1997-05-05طرطوس10260026012يسرهسماح علي غانم84414100845
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةنعمال65.8120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-31حمص04030010520نديمهرقيه راتب احمد84514100846

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال82.0720170هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1996-01-10طرطوس10270012710تماسيلعفراء عزيز الشامي84614100847

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال82.1520170معلم صفتربيةإجازة1996-01-05طرطوس10160126782هويدارشا محمود اسماعيل84714100848

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية402دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.1020210محاسبةاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10090023972وحيدهنورا محمد خضور84814100849

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10160036190سماهرردينه غالب عباس84914100850

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال77.8420200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-09-10طرطوس10220039330هيامنور توفيق شدود85014100851

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال85.1220210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-30طرطوس10220039348هيامنسمه توفيق شدود85114100852

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال61.3120210مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-30طرطوس10100021554علياليال كمال حيدر85214100853

91مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربية90مدرسوزارة التربيةالال68.4620190تربية رياضيةتربيةإجازة1995-07-20طرطوس10270005191ابتسامعيسى ابراهيم حمدان85314100854

1069مدرسوزارة السياحةالال62.3220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-27طرطوس10280008234ديمهنيرفين عماد الدين قاسم85414100855

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال73.5820200محاسبةاقتصادإجازة1994-11-16الالذقية06040044763عبيرعال ياسر غانم85514100856
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

390دارسوزارة الماليةالال58.4320160حقوقحقوقإجازة1987-11-25طرطوس10010146496سميعهلما شعبان حسين85614100857
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل1085دارس قانوني

803مدققوزارة الموارد المائيةالال59.4520070اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1980-08-18طرطوس10280017128نايفهايهم مصطفى ابراهيم85714100858
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء152معاون رئيس شعبة

390دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.7120164حقوقحقوقإجازة1988-02-28طرطوس10170006373ليلىابراهيم ياسر محمد85814100859

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال59.6720180معلم صفتربيةإجازة1994-03-23طرطوس10010097277اريجايفا علي ابراهيم85914100860

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.9920200معلم صفتربيةإجازة1996-04-28حماه05190013695رغداءنوار علي سلمان86014100861

إجازة1989-08-23طرطوس10250005316غادهمنال هيثم سليمان86114100862
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال78.0020110كيمياء بحته

509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال56.8620201حقوقحقوقإجازة1993-04-01طرطوس10030023302ندىمحمد علي يوسف86214100863

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.7620140محاسبةاقتصادإجازة1988-06-18طرطوس10010137890خضرهسعدا علي يوسف86314100864
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء389مراقبوزارة الماليةالال64.3520165حقوقحقوقإجازة1992-04-18طرطوس10100009359غادهيامن ابراهيم معروف86414100865

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال72.1120200معلم صفتربيةإجازة1998-05-04طرطوس10020022679نهادرشا محمود سليمان86514100866

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.8820180هنسة غذائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1994-05-12حماه05160023296سميرهاليانا علي العدي86614100867

1069مدرسوزارة السياحةالال58.7320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-27طرطوس10010074345منيرهبشرى نديم ديوب86714100868

1069مدرسوزارة السياحةالال62.7620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-24طرطوس10220004521صباحديمه محمد دخيل86814100869

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.4520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-05-15طرطوس10010101241مريمصباح ابراهيم صالح86914100870
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

إجازة1997-01-10طرطوس10250000351سميرهميس محمد حسن87014100871
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال73.4020210كيمياء تطبيقية

1069مدرسوزارة السياحةالال89.3620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01طرطوس10040025317ندىغيداء نديم محمد87114100872

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.3720200التمريضالتمريضإجازة1998-01-01طرطوس10120000144حناناماني ابراهيم خضور87214100873

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال70.5620137حقوقحقوقإجازة1991-01-02طرطوس10270020117فاطمهسومر علي وسوف87314100874

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.9920180معلم صفتربيةإجازة1994-06-03حماه05150109277ندىنور فرزات زغبي87414100875

1069مدرسوزارة السياحةالال59.5720120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-01-30طرطوس10270009250سميرهفادي علي خضور87514100876

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.6720103حقوقحقوقإجازة1982-01-15طرطوس10160136767فاديااسامه علي علي87614100877
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
395دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال70.2720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-07-25طرطوس10160045750سناءنور موسى عطاف87714100878
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.0120210معلم صفتربيةإجازة1999-02-08الالذقية06110038208سهيلهزينب عيسى مهنا87814100879

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال71.2620200محاسبةاقتصادإجازة1997-07-02حمص04010038548نوالعال محمود خضور87914100880

67مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال59.6420180علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1993-01-25طرطوس10110020354نوالمريانا هيثم عاقل88014100881

393دارسوزارة المالية399دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال80.9120210محاسبةاقتصادإجازة1999-03-06طرطوس10170029981سهامربا ماجد جنيدي88114100882

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.6620170التمريضالتمريضإجازة1994-01-05الالذقية06110080086ليلىعلي جهاد علي88214100883

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال74.0220210معلم صفتربيةإجازة1999-08-13طرطوس10010139819بلسمجنى ابراهيم غريب88314100884

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.8020210مالية ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10010156364وزيرهصبا محمد محمد88414100885

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.7820210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-02-10طرطوس10030026017منىعالء عدنان بالل88514100886

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال72.9120210معلم صفتربيةإجازة1999-02-11طرطوس10010139681نجاحبتول ناظر حسين88614100887

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال82.8520210معلم صفتربيةإجازة1999-08-21طرطوس10160021702ماجدهماريا اسامه غانم88714100888

395دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال76.4220160حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10160139256خديجهرهام بسام رمضان88814100889

395دارسوزارة الماليةالنعم64.3720200حقوقحقوقإجازة1991-12-01طرطوس10170021610كفاحأرجوان عاطف خضور88914100890

395دارسوزارة الماليةالال65.9220200حقوقحقوقإجازة1994-05-03طرطوس10170021607كفاحعليا عاطف خضور89014100891

1069مدرسوزارة السياحةالال58.8920110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-12-09طرطوس10250002536هدىهنادي احمد حسن89114100892

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية392دارسوزارة الماليةالال59.9620180حقوقحقوقإجازة1992-10-07حمص04140028856رجاءهيلدا مزيد ربيع89214100893

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.4820190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-01-10طرطوس10100029910تغريدسلمى حسن منصور89314100894

1069مدرسوزارة السياحةالال67.1720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-10طرطوس10250000707جيناسوسن سليمان محمد89414100895

509معاون رئيس كتابوزارة العدل392دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال59.5320144حقوقحقوقإجازة1990-01-10حماه05140034631آمالوسام هيثم وهيبه89514100896

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2320120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-08-19طرطوس10010159924سميرههمسة ابراهيم حسين89614100897

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال56.7620180حقوقحقوقإجازة1993-06-28طرطوس10090013137ميساءعالء ايمن ريشي89714100898

802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.6020090إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-01-01طرطوس10010111664سجيعهاحالم علي زاهدي89814100899
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال78.6520140التمريضالتمريضإجازة1992-01-15طرطوس10160087733جمانهعال سليمان اسماعيل89914100900

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال68.3820190محاسبةاقتصادإجازة1995-05-29طرطوس10220026506منىريم محمود سليمان90014100901
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.3220190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-04-19طرطوس10280019458سعادسوسن علي مصطفى90114100902
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77
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1069مدرسوزارة السياحةالال63.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-14طرطوس10240009709نسرينهديل حمد حسين90214100903

802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.8720160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-04-05طرطوس10160127798زينانيرمين يحيى احمد90314100904
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.6920180مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-01-30طرطوس10010148858ندىعبدهللا يونس احمد90414100905
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.9120210معلم صفتربيةإجازة1998-09-09طرطوس10030036379شذىعلي باسم حداد90514100906

1069مدرسوزارة السياحةالال65.4720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-25طرطوس10010071343نهلهنور نبيل عبود90614100907

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةنعمال69.8820201هندسة كيميائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1996-01-19حمص04010567481نهداعيسى احمد مسعود90714100908

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.6520120حقوقحقوقإجازة1988-04-16طرطوس10010043578هيامريم علي ابو رحال90814100909

1069مدرسوزارة السياحةالال62.1120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010135534زينبرنيم علي المصري90914100910

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال66.6020211حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10240021531وحيدهعلي نافذ درغام91014100911

1069مدرسوزارة السياحةالال63.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-22طرطوس10240011083امينهنغم أسعد حسن91114100912

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال75.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-08-11طرطوس10010063102أملميس حسين حسن91214100913

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.1620210حقوقحقوقإجازة1998-09-01طرطوس10250001675ودادزينه محمد ديب91314100914

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.1120200معلم صفتربيةإجازة1996-05-21طرطوس10010117309سماهرسانتا بطرس مبارك91414100915

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال73.1020180محاسبةاقتصادإجازة1996-06-20طرطوس10010118550نهالحال حسن الحزوري91514100916

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.1520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010044330وفاءتهامه محمد دلول91614100917
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

إجازة1999-01-01طرطوس10230007515عتابمناهد مجد نادر91714100918
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال74.9120210لحام وتشكيل معادن

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال76.5920180محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010049544نجاحغنى احمد سلمان91814100919
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.1020191حقوقحقوقإجازة1990-06-01طرطوس10090050293وجيهافراس عيسى شدود91914100920

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال58.3520145حقوقحقوقإجازة1990-03-07طرطوس10260031761سيفاحسام حسن اسماعيل92014100921

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.8020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-02-05طرطوس10010119594دعدعلي محمد علي92114100922

84مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربيةالال76.8120200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-14طرطوس10010020883فداءسالي وائل علي92214100923

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.7720170محاسبةاقتصادإجازة1994-01-10طرطوس10010124390دليداكريس نبيل عنقه92314100924

402دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.5020200محاسبةاقتصادإجازة1996-05-29طرطوس10090076094اسياياسمين عز الدين صالح92414100925

1069مدرسوزارة السياحةالال61.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-28طرطوس10010079482هدىرزان باسل سالم92514100926

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.8020210التمريضالتمريضإجازة2000-01-10طرطوس10280001690أوراسمحمد سمير محمد92614100927

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.5920211التمريضالتمريضإجازة1996-03-07طرطوس10090032735هندحسن عارف محسن92714100928

400دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال61.4120180حقوقحقوقإجازة1996-01-01طرطوس10250013372نورانيرمين كامل درغام92814100929

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.1720181معلم صفتربيةإجازة1994-07-30طرطوس10180001344سميرهمحمد اسكندر حسين92914100930

401دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال60.5120210حقوقحقوقإجازة1993-05-10الالذقية06110040276يسيرارزان حاتم حيدر93014100931

391دارسوزارة الماليةالال59.4420150حقوقحقوقإجازة1989-10-28طرطوس10160074992نسيمهعلي جهاد حبيب93114100932
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

88مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربيةالال68.3020180تربية رياضيةتربيةإجازة1994-08-25طرطوس10140011082خطيرهفاتن احمد مصطفى93214100933

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.7620140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-01-01حمص10010167034نادياجوانا عبد النور نادر93314100934

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.8720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-15طرطوس10160106342روعهوفاء محمد حسن93414100935

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.7620200إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-11-28طرطوس10160118228تغريدلما شكيب الموعي93514100936

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال59.5020130مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-01-30طرطوس10160020869ليندارحاب محي الدين خضر93614100937
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء398دارسوزارة الماليةالال62.3520154حقوقحقوقإجازة1989-04-15طرطوس10260029174انيسهعلي عدنان سليمان93714100938

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3120190التمريضالتمريضإجازة1996-12-20طرطوس10260013096عائدههال علي محمد93814100939

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال68.8120180التمريضالتمريضإجازة1995-01-01طرطوس10010141469سعادبشرى سلمان محرز93914100940

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال74.3420190التمريضالتمريضإجازة1996-10-09طرطوس10160105262ليلىهانيا مديح عمران94014100941

389مراقبوزارة المالية401دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.4120200حقوقحقوقإجازة1995-09-10طرطوس10150003639ازدهارزينب اسعد سالمه94114100942

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال71.5120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-27حماه10090127472نهىمريم غدير محفوض94214100943

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.0120180التمريضالتمريضإجازة1996-01-01طرطوس10050013355منىسمر نهاد شالحه94314100944

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة الماليةالال52.1420050حقوقحقوقإجازة1979-06-23طرطوس10100012101بهيجهفيروز محمد سليمان94414100945

1069مدرسوزارة السياحةالال57.7320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-06-01طرطوس02390049812سهامرداح يوسف يوسف94514100946

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.2520160مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-09-01طرطوس10160125788مفيدهرشا نزار حمود94614100947
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال61.82201110حقوقحقوقإجازة1982-07-20طرطوس10160121799هيامخليل محمد محمد94714100948

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8220180التمريضالتمريضإجازة1996-01-21طرطوس10100026631فيروزوالء منير يوسف94814100949

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.5020060إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-07-07طرطوس10010008433اميرهعلي عيسى رحال94914100950
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

101معلم صفوزارة التربيةالال60.7220180معلم صفتربيةإجازة1996-01-29طرطوس10230004860هناءسراء جودت عاصي95014100951

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.8320180معلم صفتربيةإجازة1996-05-10طرطوس05030025201محاسنهناء محمد الونوس95114100952

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال58.9420190حقوقحقوقإجازة1990-09-15طرطوس10260037277هيامصبا ابراهيم ميهوب95214100953

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلنعمال56.9220180حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10160038282داللسارينا علي حسن95314100954

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.9620160إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10010050986رغدىعفراء سليمان أحمد95414100955
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.6420160معلم صفتربيةإجازة1993-09-02طرطوس10010111502يسرىمحمود غسان حمود95514100956

إجازة1999-02-27طرطوس10010097073املسالفه محمد عيد95614100957
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.2520210كيمياء بحته

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال63.7020117حقوقحقوقإجازة1987-01-05طرطوس10160000648نجيحهمهند عاطف سلوم95714100958

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةنعمال71.9920170معلم صفتربيةإجازة1995-12-01طرطوس10110019510داللسوزان احمد ديوب95814100959

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6120050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1980-07-06طرطوس10180003839نورهباسمه ضاحي أحمد95914100960

389مراقبوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.9420170حقوقحقوقإجازة1993-07-14طرطوس10010127977جميلهتغريد عماد الدين ملحم96014100961

401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء389مراقبوزارة الماليةالال60.3920192حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10090013135بديعهعلي سائل ريشه96114100962

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.7620130إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-05-16حمص04120048544سميحهسوزان محمود خزندار96214100963
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال68.1420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-07طرطوس10150003685ازدهاربتول اسعد سالمه96314100964

إجازة2000-01-08طرطوس10010136926سمرأيه محمد ابراهيم96414100965
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.1620210كيمياء بحته

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.8120200حقوقحقوقإجازة1995-06-04طرطوس10090053719منتهىملك فؤاد سعود96514100966

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.1520090تمويل ومصارفاقتصادإجازة1984-02-21طرطوس10160053622تمينهمنال توفيق مغامس96614100967

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.4420190معلم صفتربيةإجازة1997-09-08طرطوس10010063801سميرهسمر نهاد حمدان96714100968

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.6020210التمريضالتمريضإجازة1997-09-25طرطوس10030035607ريحابسهى جرجس ابراهيم96814100969

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.4720160التمريضالتمريضإجازة1991-05-13طرطوس10160110290هناءسماره سليمان درويش96914100970

1069مدرسوزارة السياحةالال74.6320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-05طرطوس10020005284بديعهروان محمد القطريب97014100971

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.4920140إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-07-02طرطوس10160027085رمزهليلى الياس حداد97114100972
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال60.2920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-09-01طرطوس10010088475هدىمرح احمد علوش97214100973

1069مدرسوزارة السياحةالال63.4220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-01طرطوس10010086383رجاءصبا عدنان خدام97314100974

92مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربيةالال74.8020128تربية رياضيةتربيةإجازة1988-05-19طرطوس10170002478فهيمهمحمد محي عبد هللا97414100975
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

1088محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال65.5320220دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-03-17طرطوس10160079510سهامربا عيسى الجسري97514100976

1069مدرسوزارة السياحةالال64.8120070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-03-01طرطوس10020028719روسياهند حسن خضور97614100977

1069مدرسوزارة السياحةالال62.9220160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-07-15طرطوس10040026674ماريههبه محمود اسماعيل97714100978

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال69.7520170محاسبةاقتصادإجازة1994-09-04طرطوس10160123760ندىمروى شكيب علي97814100979
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال66.9020150هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1988-04-06طرطوس10280002668توفيقهأريج محسن قاسم97914100980

إجازة1993-03-10طرطوس10010130428امليحيى سلمان احمد98014100981
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةنعمال69.3520193تصميم وإنتاج

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.0920130مصارف وتأميناقتصادإجازة1975-03-08طرطوس10090047484امالايمان نبيل محمد98114100982

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.4120210مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10160126374سليمهالين محسن ابراهيم98214100983

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.5120183محاسبةاقتصادإجازة1991-07-19طرطوس10010067078سميعهمحمد اديب سليمان98314100984
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.6420190معلم صفتربيةإجازة1997-09-09طرطوس10160184664اميرهنور احمد علي98414100985

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.8820180معلم صفتربيةإجازة1995-08-30طرطوس10040010991سحررهف ابراهيم اسماعيل98514100986

396دارسوزارة الماليةالال68.3820170محاسبةاقتصادإجازة1995-01-11طرطوس10110016816عواطفعال عدنان حسن98614100987
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.2320170مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-05-15طرطوس10020022417هناءريم حسن ديب98714100988

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-05-10طرطوس10050003986حنانسناء حسن عبدهللا98814100989

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال59.4820160حقوقحقوقإجازة1991-10-08طرطوس10160110096رابيهلورين مسعود ادريس98914100990

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.2120199تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1985-09-13حمص04080004291فطومأصف محمد المحمود99014100991

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.4320210التمريضالتمريضإجازة1997-01-24طرطوس10180002419هاالهيا يحي ضاحي99114100992

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.6120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-07-07طرطوس10020031421ماجدوليننور احمد خضر99214100993
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال75.2120180معلم صفتربيةإجازة1994-09-21إدلب07090114545أمينةأسماء محمد الياسين99314100994

392دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال64.6620210دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-03-23طرطوس10040015272عزيزهاحمد محمد اسماعيل99414100995

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.6820070إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-01-01طرطوس10010049674جميلهنهال احمد رستم99514100996
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.3720180حقوقحقوقإجازة1993-08-07طرطوس10010058919ميمايا محمد ابراهيم99614100997

101معلم صفوزارة التربيةالال68.3320170معلم صفتربيةإجازة1992-06-15طرطوس10090080061نجاحبدريه محي الدين الزير99714100998

101معلم صفوزارة التربيةالال74.4420170معلم صفتربيةإجازة1993-06-17طرطوس10090073840وفاءفاطمه مصطفى علوش99814100999

1069مدرسوزارة السياحةالال70.9020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-08طرطوس10010118586امينهعال احمد علي99914101000

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.9920210معلم صفتربيةإجازة1999-08-28طرطوس10010006011وفاءريتا احمد احمد100014101001

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.9720180معلم صفتربيةإجازة1995-01-06طرطوس10140012799وفاءبثينه الياس جنود100114101002

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال79.1820210محاسبةاقتصادإجازة1999-05-16طرطوس10010119960سوريدهساندي زهير علي100214101003

84مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةنعمال72.6620190تربية رياضيةتربيةإجازة1993-03-13طرطوس10160105126يسرىزهور مفيد درويش100314101004

1069مدرسوزارة السياحةنعمال62.2620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-13طرطوس10260035433هاالرهف علي سليمان100414101005

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل103معاون رئيس شعبةوزارة التربية396دارسوزارة الماليةالال74.2420160محاسبةاقتصادإجازة1995-01-27طرطوس10170012876زهرهرؤى حليم ليلى100514101006

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.3920180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10010143774زهورساره عادل جبيلي100614101007

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.4720100حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-09-14طرطوس10040014147ندىليزا حيدر يوسف100714101008
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.1220210التمريضالتمريضإجازة1998-04-25طرطوس10220030650هااللورين باز سليمان100814101009

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال58.1520040بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1979-10-10طرطوس10010147930نوالمنال محمد عبد الهادي100914101010

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.5920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حمص04120001032ريدادرفاه علي حمدان101014101011

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.7720080إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-09-20طرطوس10270017718الماظهمحمد حسين ديوب101114101012
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

إجازة1996-03-04طرطوس10160149411سمرنورا منيف عبد اللطيف101214101013
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.2020210تصميم وإنتاج

1069مدرسوزارة السياحةالال66.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-10طرطوس10220014470ريماسالي محمود مرعي101314101014

392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة الماليةالال71.5620200حقوقحقوقإجازة1996-07-15طرطوس10220025391هناميرنا محمد داؤد101414101015

1069مدرسوزارة السياحةالال62.5620090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-09طرطوس10010072411رحابراما حسن هالل101514101016

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال66.4620210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-08-04حماه05190016914انعاممايا موسى عباس101614101017

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.3620190محاسبةاقتصادإجازة1996-04-12الالذقية06110031513هندسالم محمد ابراهيم101714101018

101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.8020170معلم صفتربيةإجازة1996-01-05طرطوس10270010632رجاءديما فايز غنام101814101019

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.6120200معلم صفتربيةإجازة1998-01-08طرطوس10090092304عبيرعال عبدالحميد عمار101914101020

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3720210التمريضالتمريضإجازة1998-05-23الالذقية06090019960ضحىرزان محمد جريكوش102014101021

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.5220120مصارف وتأميناقتصادإجازة1977-10-01طرطوس10010007024منيفهاكتمال احمد حسن102114101022
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال60.9520210حقوقحقوقإجازة1985-11-06طرطوس10090002449بديعهمنال منير حيدر102214101023

اقتصادإجازة1994-01-10طرطوس10010111384هدىهبة ناصر غانم102314101024
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.8320210

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.5920190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-09-01طرطوس10130000468روعهريم باسم حداد102414101025

802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.5620160إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-07-04طرطوس10160146164داللمايا عادل عاقل102514101026
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال72.7420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01طرطوس10220028210هناءغنا باسم حسن102614101027

1069مدرسوزارة السياحةالال60.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-15طرطوس10160147385سماحبشرى منذر احمد102714101028

76مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربية74مدرسوزارة التربيةالال56.0820210شريعةشريعةإجازة1983-04-03الالذقية06110042563هيالنهفداء انيس حسن102814101029

1069مدرسوزارة السياحةالال67.6820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-21طرطوس10050006016عيدهنورمان محمد قياسه102914101030

390دارسوزارة الماليةالال65.3920180حقوقحقوقإجازة1992-10-14طرطوس10020017263ماريههبه عيسى علي103014101031
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1085دارس قانوني

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.5920144محاسبةاقتصادإجازة1989-07-06طرطوس10040003438هياميامن يونس سلوم103114101032

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.3520190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10160031614نديمهلمى محمد درغام103214101033

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال71.1320170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10160106801ميشيم سليمان نجوم103314101034

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.9920182محاسبةاقتصادإجازة1991-02-01الالذقية06010329359اكتمالميالد منير محمد103414101035

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال67.5120153معلم صفتربيةإجازة1991-02-23طرطوس10230021222فريزهعلي نجم دروبي103514101036

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.5420200التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10040000356الهامحنان محمد ابراهيم103614101037

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.5820160التمريضالتمريضإجازة1993-05-02طرطوس10160091190نجاحمها يوسف الدايري103714101038

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال70.5920210جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-16طرطوس10160002853سالممي وجيه رجب103814101039

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال66.4720190حقوقحقوقإجازة1997-01-01طرطوس10280004465منيرهميار محمود ابراهيم103914101040

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال61.3920190دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10010011898اديل الضابطزينه شافي سليمان104014101041

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال86.4420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-10طرطوس10010085482منىلمى علي عمران104114101042

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.4720190التمريضالتمريضإجازة1996-03-15طرطوس10160070550هيامدياال بهجت نيعو104214101043

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.3220190التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10160082723مهابتول مصطفى الدلو104314101044

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.2620170التمريضالتمريضإجازة1994-03-18طرطوس10230011398ماجدهربا هيثم حسن104414101045

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.7620150التمريضالتمريضإجازة1992-04-07طرطوس10260014755سهامسجى حسن خدوج104514101046

1069مدرسوزارة السياحةالال65.9020170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-27طرطوس10010134211نزيهه طوفانلميس عدنان ابراهيم104614101047

102معلم صفوزارة التربيةالال73.7820170معلم صفتربيةإجازة1995-06-08دير الزور09080030743اسياعبير بسام محمدعبدالهادي104714101048

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال70.0920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-31طرطوس10020016392وزيرههديل أيمن الحاج104814101049

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.4720170معلم صفتربيةإجازة1994-07-10طرطوس10040000845وفاءليال خضر علي104914101050
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1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال61.3720130حقوقحقوقإجازة1986-10-11طرطوس10010059568ميمونههال جودات الدويري105014101051

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.0020210مالية ومصارفاقتصادإجازة1999-07-30طرطوس10220043221يسرىيارا حسين يوسف105114101052

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.5620180حقوقحقوقإجازة1987-08-01طرطوس10010009559سحرنهى أحمد ابراهيم105214101053
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال69.0420140إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-06-01طرطوس10090004877نبيالمنار محمد احمد105314101054
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال66.1720210محاسبةاقتصادإجازة1997-06-10حماه05180028475خضرهآالء سليمان اسماعيل105414101055
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

60مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةالال57.7020160علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1986-03-22طرطوس10260011107هدىرشا صالح حماده105514101056

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال65.4720090إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-15طرطوس10160088200سعدارنا يوسف محمود105614101057
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال80.9220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-29طرطوس10170022124نوريهضحى محمد محمد105714101058

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.2020120إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10220035885بديعهظهور عصام اسبر105814101059
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.7120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-29طرطوس10010058414انتصارفرح محمد ابراهيم105914101060

1070مدرسوزارة السياحة103معاون رئيس شعبةوزارة التربية399دارسوزارة الماليةالال57.2620060محاسبةاقتصادإجازة1982-01-30طرطوس05180029518نجاحوعد سلمان عيسى106014101061

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.5120210معلم صفتربيةإجازة1997-03-14طرطوس10020002479وفاءديما وجيه ظماطي106114101062

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال60.6820080جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1982-02-20طرطوس10010084305منىغنوه حسن سليمان106214101063

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية394دارسوزارة الماليةالال70.8720180محاسبةاقتصادإجازة1996-10-16طرطوس10260017766ريمرنيم بسام محمود106314101064

391دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.4620120حقوقحقوقإجازة1985-01-05طرطوس10250004613فاطمهفاتن عبود صالح106414101065

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال72.4720180معلم صفتربيةإجازة1995-10-12طرطوس10010171577جهينهفاديا عدنان برادعي106514101066

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال82.1120170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10010106324خديجهفاطمه عبدهللا قدسي106614101067

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.6619960إدارة أعمالاقتصادإجازة1973-05-01طرطوس10020006462صفيهربى محمد عبد هللا106714101068

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.7420210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10160110158سمرمي سالم عباس106814101069

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.4520200معلم صفتربيةإجازة1997-08-15طرطوس10260018963ندىليليان علي سالمي106914101070

اقتصادإجازة1994-03-21طرطوس10040016353جهينهسوزان عدنان خدام107014101071
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.2420210

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.1820210مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-02-25طرطوس10160039041عواطفعال حكمت كردي107114101072

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.9520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-04-24طرطوس10260012439سميرهصفاء بهجة نصور107214101073

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.1820210محاسبةاقتصادإجازة1999-11-26طرطوس10010066784هاجارإيناس جهاد علي107314101074

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال59.6320073جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1981-12-25طرطوس10280017096نايفهايمن مصطفى ابراهيم107414101075

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.7820201التمريضالتمريضإجازة1996-03-02طرطوس10160005318هالعقاب محمد ناصيف107514101076

509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال56.1920191حقوقحقوقإجازة1995-01-01حمص04230002126رحابعلي احسان ناعمه107614101077

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال59.0420183دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-04-01طرطوس10090057739منيرهزين العابدين محمود سودان107714101078

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.6720120التمريضالتمريضإجازة1990-01-15طرطوس10090047650كوثردارين ابراهيم سقر107814101079

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.0820170التمريضالتمريضإجازة1994-06-06طرطوس10100033752امتثالسوسن جابر ديوب107914101080

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال73.7720180معلم صفتربيةإجازة1996-09-01طرطوس10040025633املهبه حسن سليمان108014101081

98معلم صفوزارة التربيةنعمال73.5620200معلم صفتربيةإجازة1998-09-28طرطوس10230017381فاديهفردوس علي خليل108114101082

389مراقبوزارة الماليةالال61.1820220حقوقحقوقإجازة1995-03-02طرطوس10110004409نهادأحمد عمران دوابه108214101083

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.1320180معلم صفتربيةإجازة1994-03-15طرطوس10010097313نوالمريم محمود دواره108314101084

395دارسوزارة الماليةالال60.42201510حقوقحقوقإجازة1984-04-05طرطوس10160100778فيروززاهر عبد العزيز وسوف108414101085
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
400دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

إجازة1995-09-10الالذقية06230008248سكينهأريج غسان علي108514101086
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.7020210كيمياء تطبيقية

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال73.2120160معلم صفتربيةإجازة1994-03-29طرطوس10160130807سلمىريم عيسى ابراهيم108614101087

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال66.0120200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1993-08-15طرطوس10160089767تمرهنعمى معين عموم108714101088

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.3620173التمريضالتمريضإجازة1994-08-19حماه05190015616بثينهربيع محمد ربيع108814101089

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةنعمال61.2020160حقوقحقوقإجازة1989-08-08طرطوس10020035754كوثرسندريال عبدالعزيز خضور108914101090

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال75.7920180معلم صفتربيةإجازة1996-04-20طرطوس10160089759جناتباتريسيا حنا سلوم109014101091

396دارسوزارة المالية399دارسوزارة المالية1070مدرسوزارة السياحةالال73.3420163محاسبةاقتصادإجازة1993-01-19طرطوس10230010612ملكهحازم سلمان نصر109114101092

1069مدرسوزارة السياحةالال73.7920100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20طرطوس10010002495رجاءرزان محمد ابراهيم109214101093

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.1520200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10120016722ميادةروان كمال صبح109314101094

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال68.9520210معلم صفتربيةإجازة1996-06-25طرطوس10280013215سهامرحيق ذكي حسين109414101095

إجازة1999-01-07طرطوس10150004692املراما علي صالح109514101096
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباءالال77.7220220قوى ميكانيكية

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.6920180حقوقحقوقإجازة1994-07-27طرطوس10030038213فراتعبير حسان علي109614101097

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال69.4720192حقوقحقوقإجازة1997-01-09طرطوس10090089963هالهعلي حسن شما109714101098

وزارة النفط والثروة المعدنية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.8020181محاسبةاقتصادإجازة1994-06-26طرطوس10010010986غادةخضر سمير سليمان109814101099
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

إجازة1994-08-23الالذقية06050031024هدىآالء صالح حلوم109914101100
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.5920170كيمياء بحته

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.7320180التمريضالتمريضإجازة1995-08-24طرطوس10160072715بهيجهسمر مصطفى مصطفى110014101101

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.4920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-09-25طرطوس10160105810هدىمنذر حسن شعبان110114101102

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال62.5520210حقوقحقوقإجازة1998-02-02طرطوس10090082287ليلىنورا محمد صيوح110214101103

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.5320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-28طرطوس10260019305صباحمرح ياسين ملحم110314101104

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.9620170معلم صفتربيةإجازة1995-05-01طرطوس10010105567سميعهفرح سليمان ونوس110414101105

1069مدرسوزارة السياحةالال58.9020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-07-11طرطوس10160009463كوكبزينة محمود زيدان110514101106

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال70.6920180جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-08-18طرطوس10160099565روالزينب كمال مصطفى110614101107

إجازة1998-11-05طرطوس10010059000سرواترند احمد سليمان110714101108
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.6320210كيمياء بحته

إجازة1998-04-07طرطوس10160099567روالايمان باهلل كمال مصطفى110814101109
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.9020210كيمياء بحته

إجازة1998-01-17طرطوس10160119735سلمىلينا علي صقر110914101110
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.1020210كيمياء بحته

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.0620180معلم صفتربيةإجازة1995-09-18طرطوس10010083485عائدهسلمى جالل الدين عثمان111014101111

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال81.1820190معلم صفتربيةإجازة1997-02-26طرطوس10030025944سميحهدياال امين بالل111114101112

92مدرسوزارة التربية90مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربيةالال68.5820210تربية رياضيةتربيةإجازة1997-09-07طرطوس10260004644رابيهميس غسان يوسف111214101113

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.0720090حقوقحقوقإجازة1986-05-11طرطوس10010036475هيامليلى رامح علي111314101114

393دارسوزارة الماليةالال71.4220210محاسبةاقتصادإجازة1996-07-17طرطوس10040023013فدوىساره عادل شاهين111414101115
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال58.9720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-06-05طرطوس10230013361هدىمحاسن عبدالوهاب ديوب111514101116

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال73.7320165تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10010049804ايدلابراهيم حسين حبيب111614101117
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0920130التمريضالتمريضإجازة1988-08-12الالذقية06100033710ليلىسوسن حسن موسى111714101118

389مراقبوزارة الماليةالال60.3420164حقوقحقوقإجازة1992-04-26طرطوس10040016063أمتثالزين العابدين حسن ابراهيم111814101119
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.9420210التمريضالتمريضإجازة1999-01-08طرطوس10110019893نديمهساندي هاشم مهنا111914101120

1069مدرسوزارة السياحةالال73.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-10-17طرطوس10120009360ميادامرح معين خضور112014101121

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال57.3020110إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-03-20طرطوس10090033845زاهيهرحاب محمد احمد112114101122
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال69.4820200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10160042389رانيامايا آصف عاصي112214101123

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة الماليةالال60.5620153حقوقحقوقإجازة1988-05-15طرطوس10090049001يمنىعلي رفيق سويدان112314101124

1069مدرسوزارة السياحةالال57.9620100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-11-14طرطوس10010158272داللداليا رمضان سليمان112414101125

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل802مدققوزارة الموارد المائية396دارسوزارة الماليةالال79.7620140محاسبةاقتصادإجازة1992-04-01طرطوس10160020285املهبا محمد حسين112514101126

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.9120180مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10030020705ليناساره جمال محمد112614101127

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال59.5720100إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-06-06طرطوس10160151817سحرعرين هاني حمدان112714101128
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

112814101129
فاطمه بسام محمد العبد 

الهادي
102معلم صفوزارة التربيةالال87.0820200معلم صفتربيةإجازة1998-06-01دير الزور09080030238اسيا

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية211مهندسوزارة الكهرباءالال68.6820190هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1995-10-19طرطوس10160002006عنايانور محي داود112914101130

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال77.6420210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-07-18طرطوس10160126781ابتسامحال سلمان سليمان113014101131
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.3520210التمريضالتمريضإجازة1996-07-01حمص04220027725ناديارشا محمد األحمد113114101132

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.2920190التمريضالتمريضإجازة1996-09-11طرطوس10160091653اكتمالبتول عبد الحميد ديب113214101133

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال77.7020190معلم صفتربيةإجازة1996-04-10طرطوس10090085871هالجنان عبدالحليم منصور113314101134

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.2720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10090085887هالرنا عبدالحليم منصور113414101135

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال63.1020210معلم صفتربيةإجازة1994-03-15طرطوس10140011121صديقهيارا محمد حسن113514101136

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.0620190هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1994-02-15طرطوس10140008276سهامراما اسماعيل رقيه113614101137

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال62.6020180معلم صفتربيةإجازة1995-10-20طرطوس10170011190جوالننغم يونس محمود113714101138

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.3420210معلم صفتربيةإجازة1997-02-20طرطوس10120004074ليلىرنيم حسن الصارم113814101139

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال61.3320190معلم صفتربيةإجازة1996-11-27طرطوس04020013026بسمهفاتن محمود الخليل113914101140

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.8320180حقوقحقوقإجازة1995-07-12طرطوس10230015218سعادايمان عدنان ديب114014101141

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.3020220مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1998-05-17طرطوس10150005383هندلجين هيثم يوسف114114101142

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.8920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-31حمص04060005081قمررهف اسد المحمد114214101143

392دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.4920164حقوقحقوقإجازة1989-06-28طرطوس10260010460نادياحسام أنيس جفول114314101144

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.6320190معلم صفتربيةإجازة1996-07-26طرطوس10010061061مريمنسرين سمير عبدالجليل114414101145

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال71.8120210معلم صفتربيةإجازة1999-10-30طرطوس10160109615نهادعال عماد حسين114514101146

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةنعمال69.2420170معلم صفتربيةإجازة1995-01-27الالذقية06110041987وضحىرجاء محمد اسماعيل114614101147

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.6720190مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-08-15طرطوس10090115422تمرهكنانه شعبان محمد114714101148

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال69.4220180محاسبةاقتصادإجازة1993-09-27طرطوس10270001366هيفاءضحى محسن معال114814101149

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.4920210معلم صفتربيةإجازة1997-06-01طرطوس10090035526وفيقهحال محمد شيحه114914101150

395دارسوزارة الماليةالال60.2820170دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-02-01طرطوس10160121151الهامسمر حسن عمران115014101151
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.8120193التمريضالتمريضإجازة1996-01-03حماه05050156671مريمحسين حسن البروش115114101152

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال57.6820190دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-01-20طرطوس10100029672كتيبهصفاء هيثم خليل115214101153

1069مدرسوزارة السياحةالال64.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-26طرطوس10160115614مديحهيارا مازن عيسى115314101154

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.4120217مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-06-01طرطوس10280015055كوثرنسيم شفيق ميهوب115414101155

102معلم صفوزارة التربيةالال59.4320200معلم صفتربيةإجازة1996-05-15طرطوس10030017257بثينهخليل بشار حمود115514101156

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.4020180حقوقحقوقإجازة1993-05-20طرطوس10140004602ميمونهنوار منير حسن115614101157
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية1085دارس قانوني

92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال69.0120201تربية رياضيةتربيةإجازة1993-03-01طرطوس10050008812رائدهعمار ياسر العلي115714101158

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.1420200التمريضالتمريضإجازة1995-09-14طرطوس10160104676سهامكينده منذر الموعي115814101159

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.7220190التمريضالتمريضإجازة1995-09-10طرطوس10040023444رويدهاريج عيسى ابراهيم115914101160

396دارسوزارة الماليةالال75.9920210محاسبةاقتصادإجازة1994-08-16طرطوس10170020585ريماعلي نزار كابر116014101161
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.1520140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-09-30طرطوس10280004435منيرهمرام محمود ابراهيم116114101162

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.2920210مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-08-01طرطوس10280008247مريممي فايز قاسم116214101163

إجازة1997-03-01طرطوس10050021117الفاتزينب سليمان خضر116314101164
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.2220210كيمياء بحته

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.3120200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10090100918رابعهبراءة محمد عبدالرحمن116414101165

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.8320150التمريضالتمريضماجستير1993-06-30طرطوس10090049574عبيرشيرين قيس عبدهللا116514101166

802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.5120190إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10180006134ابتسامعرين يوسف محمد116614101167
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1082منسق أعمال

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.8620180معلم صفتربيةإجازة1995-08-19طرطوس10020032221فوزيهريم محسن سالمي116714101168

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.1220110محاسبةاقتصادإجازة1989-05-08طرطوس10010035691نادياريم امين اسماعيل116814101169

1069مدرسوزارة السياحةالال58.6920090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-02-26طرطوس10160120906سعادروال مدحت كفروني116914101170

1069مدرسوزارة السياحةالال56.2120068لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-11-08طرطوس10160139797ودادعالء يوسف ميا117014101171

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال75.0220170معلم صفتربيةإجازة1995-01-25طرطوس10050007178منالليال مدين ديوب117114101172

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال63.3920200معلم صفتربيةإجازة1994-01-01طرطوس10050002069هدىلميس احمد عياش117214101173

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال65.7920190معلم صفتربيةإجازة1997-08-28طرطوس10020035352ابتسامغنوه محمود عيسى117314101174

1069مدرسوزارة السياحةالال61.9120130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01طرطوس10140003509سهامربا عبدالرحمن مصطفى117414101175

393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال69.6320145محاسبةاقتصادإجازة1989-02-01طرطوس10040023166هاالسامي نديم حميدوش117514101176

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال68.1420190معلم صفتربيةإجازة1997-08-27طرطوس10280006512فهيمهفرح هيثم ياسين117614101177

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال76.1820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-01حماه05170018849انتصارريم عيسى حسن117714101178

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.1920190معلم صفتربيةإجازة1997-01-27طرطوس10160069769سناءزينب يوسف مصطفى117814101179

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-01طرطوس10180007528وصالوالء علي اسعد117914101180

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال73.9020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-04-15طرطوس10010142420هيامليندا احمد شدود118014101181

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.9520180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-05-01طرطوس10250006962عاطفهمروى عيسى اسماعيل118114101182

74مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربيةالال59.0520170شريعةشريعةإجازة1995-01-02طرطوس10010110764حاجهنور احمد عبدالقادر118214101183

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.3920200معلم صفتربيةإجازة1995-11-21طرطوس10280020078ريماراما احمد احمد118314101184

802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.0520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-07-03طرطوس10160108072مهادرزان غسان الموعي118414101185

إجازة1995-10-03الالذقية06100053531ملكهمي علي عصفور118514101186
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.4520210كيمياء بحته

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.2020210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10160031465فاطمهخزامى حسين ابراهيم118614101187
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
396دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال72.2820210محاسبةاقتصادإجازة1999-04-24طرطوس10120010140سنودرريم حسن ملحم118714101188

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال80.8420210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-06طرطوس10120006351سعادمايا رجب معال118814101189

1069مدرسوزارة السياحةنعمال61.5420211لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10020038461ليلىمحسن ناصر زيدان118914101190

1069مدرسوزارة السياحةالال63.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-08-02طرطوس10090063708ياسمينمريم ياسر عدوية119014101191

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل396دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال75.4120160محاسبةاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10230019527يسرىعال كمال ابراهيم119114101192

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال66.7420190هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01طرطوس10050013633آمنهنغم محمود اسماعيل119214101193

73مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربية74مدرسوزارة التربيةالال71.7520210شريعةشريعةإجازة1996-01-01دمشق01030145242ناديهآيات عبدالرحمن دكدك119314101194

اقتصادإجازة1983-02-12حمص04010637186سفيرههيفاء كامل السليمان119414101195
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.0520210

1069مدرسوزارة السياحةالال66.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-25طرطوس10170022674رويدهسميره ياسر جعفر119514101196

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملنعمال72.2820170محاسبةاقتصادإجازة1994-06-22طرطوس10010003217وئامهدى حسن وقاف119614101197
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801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال71.9120190هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-01-01الالذقية06090121708داللورود نبيل شليحة119714101198

1069مدرسوزارة السياحةالال66.1120170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02طرطوس10220041940ليلىياسمين علي اسماعيل119814101199

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال70.9920170محاسبةاقتصادإجازة1992-03-23طرطوس10140006169سحرهيلدا نبيه عمران119914101200

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال77.6220210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1999-06-27طرطوس10260010391مناللبانه سهيل ديوب120014101201

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.0920140مصارف وتأميناقتصادإجازة1976-12-01طرطوس10010020171بديعهنسرين سلمان مصري120114101202

1069مدرسوزارة السياحةالنعم57.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-29طرطوس10160111005حوريهندى نصر ابراهيم120214101203

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال66.6020160هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-03-20طرطوس10220037725هدىسوسن اسعد عثمان120314101204

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.3320217دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-03-01طرطوس10010080626سفيرهعلي جابر علي120414101205

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.1520210هندسة كيميائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1997-06-01طرطوس10160061203اقبالغزل عدنان ديب120514101206

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال60.26202110حقوقحقوقإجازة1986-01-01طرطوس10010078113كوكبايلي طالل يعقوب120614101207

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.9320220حقوقحقوقإجازة1993-08-03طرطوس10240015635احالمرنيم فائز احمد120714101208
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
212محلل إداريوزارة الكهرباء1087محلل بيئة عمل

1069مدرسوزارة السياحةالال63.2520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-01طرطوس10010066427حنانلميس وعد خردق120814101209

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال65.5520160حقوقحقوقإجازة1993-08-25طرطوس10260030259نوالزينب محسن حمدان120914101210

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.0520190معلم صفتربيةإجازة1996-10-01طرطوس10060018042هندغصن خير الدين جمعه121014101211

212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال68.7620210حقوقحقوقإجازة1999-08-01طرطوس10090009816منىمرح يحي منصور121114101212

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.3820160مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-08-15طرطوس10040002898مناررزان علي دغمه121214101213

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.7620145حقوقحقوقإجازة1989-09-01طرطوس10280020202نهىعزام احمد محمد121314101214

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.2220164حقوقحقوقإجازة1991-01-09طرطوس10010050451هالهمحمود علي ابراهيم121414101215

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال65.4320174التمريضالتمريضإجازة1993-01-25طرطوس10040011688نظيرهحسام رمزي حلوم121514101216

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.2320180التمريضالتمريضإجازة1995-10-24طرطوس10100010899بشيرارهف رفيق داود121614101217

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال71.4320190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-05-01طرطوس10220029526حبابهنجاة طاهر اسماعيل121714101218

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.6720120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-05-10طرطوس10090019012هدىميس عباس رحال121814101219

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.5920174التمريضالتمريضإجازة1993-07-16طرطوس10150011704هالهحسان علي زينه121914101220

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8620200التمريضالتمريضإجازة1994-10-25طرطوس10160128423فاطمهالنا احمد علي122014101221

1069مدرسوزارة السياحةالال66.1820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-07طرطوس10250001810فتاةجميله علي عبود122114101222

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال57.3520213حقوقحقوقإجازة1992-02-02طرطوس10090013389سميرهعاصم كامل زيدان122214101223

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.2720160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-06-29طرطوس10110009659هناءضحى ياسر محمد122314101224

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال65.3720200معلم صفتربيةإجازة1996-06-01طرطوس10100035814شهيدهضحى احمد محمد122414101225

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال73.5620180معلم صفتربيةإجازة1997-01-05طرطوس10160014373زاهيهعلياء بسام سليمان122514101226

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.8820210هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1998-02-20طرطوس10220025614فيروزعطور حكمت سليمان122614101227

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.3920190هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1995-02-05طرطوس10220025623فيروزضياء حكمت سليمان122714101228

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال70.5020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-02طرطوس10220046683مديحهمرام علي بالل122814101229

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.7020170معلم صفتربيةإجازة1995-01-31طرطوس10010100779هندرنا محمد ونوس122914101230

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.7320192التمريضالتمريضإجازة1995-01-05طرطوس10230017891ودادفراس أحمد عيسى123014101231

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.5120140مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-01-11طرطوس10010043582عبيررشا محمد جبيلي123114101232

389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال59.5820211حقوقحقوقإجازة1994-08-20طرطوس10010116286ساميهعالم محمد علوش123214101233

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.5820196حقوقحقوقإجازة1988-01-01طرطوس10020007705عدالايهم عبد الكريم حسان123314101234

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةنعمال62.2120180معلم صفتربيةإجازة1994-01-05طرطوس10160056860نديمههنادي حسن ديوب123414101235

803مدققوزارة الموارد المائية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة الماليةالال65.2120080محاسبةاقتصادإجازة1986-01-02طرطوس10020022739وحيدهنسرين نديم شاليش123514101236

إجازة1990-09-06طرطوس10240007031هيامبثينه غسان سليمان123614101237
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال65.3220190كيمياء بحته

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.5520150التمريضالتمريضإجازة1993-01-25طرطوس10240015955سميرةاحمد عبد الحميد ابراهيم123714101238

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.2220210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10130012953نجوىبتول محي فياض123814101239

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال74.1620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-23طرطوس10130002437ريماحنين يوسف تلجه123914101240

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.3320200التمريضالتمريضإجازة1997-05-25طرطوس10230017901ودادفرح أحمد عيسى124014101241

1069مدرسوزارة السياحةالال65.9620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-25طرطوس10090047339فاطمهزينب عيسى صبوح124114101242

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.3920210محاسبةاقتصادإجازة1996-08-02طرطوس10140010871هندديما محمد ميهوب124214101243
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
103معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبة

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال75.3920140محاسبةاقتصادإجازة1992-01-30طرطوس10010155390كوثرجوليا عبد الكريم عبد الكريم124314101244
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

68مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربيةالال64.5020123علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-16طرطوس10120004875حسنهأيسر محمد مهنا124414101245

802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال87.5320210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-25طرطوس10010135926اكتمالعال محمد عبد الهادي124514101246

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.5920113إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-09-03طرطوس10160032993نجاحقصي سعد عبداللطيف124614101247

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.0320170إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-10-06طرطوس10160012135هالهشروق ربيع ربيع124714101248
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1084منسق أعمال

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال77.1420190إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-10طرطوس10030005100عائدهحال عادل ديب124814101249

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال87.4020190إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-11-02حمص04120132746ندىكارول حيدر صهيوني124914101250

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.3120180التمريضالتمريضإجازة1995-05-16طرطوس10020011187بثينهرهام علي حماد125014101251

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال81.3120170إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-09-10طرطوس06200019572ابتسامزينب علي هوز125114101252

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال62.1020200معلم صفتربيةإجازة1997-01-15طرطوس10090085716هلىديمه رفعت صيوح125214101253

1069مدرسوزارة السياحةالال57.1920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-05-27طرطوس10220024213ساميافاديا نصر ابراهيم125314101254

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال81.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-07-20طرطوس10090045082اميرهمرح وجيه احمد125414101255

68مدرسوزارة التربية66مدرسوزارة التربية63مدرسوزارة التربيةالال63.1920120علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-05-09طرطوس10260008303نادياراما شريف حسن125514101256

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.4720180معلم صفتربيةإجازة1996-05-06طرطوس10030027702منىسلمى عمادالدين نظام125614101257

99معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.4020190معلم صفتربيةإجازة1993-01-02طرطوس10090094614ناديارنده منير كلتوم125714101258

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال83.5320170مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-01-07طرطوس10010105300هيامهبه محمود عيسى125814101259
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال71.1620180حقوقحقوقإجازة1996-08-10طرطوس10010139836سماهرجيهان محمد سليمان125914101260

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال68.4220200التمريضالتمريضإجازة1996-11-16طرطوس10110012310مفيدةريم غانم مهنا126014101261

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.4520210معلم صفتربيةإجازة1998-03-30الالذقية06010031102رولىليليان جاك فهد126114101262

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.3020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-06-02طرطوس10040003462نجوىميسا صالح سلوم126214101263

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.6920160التمريضالتمريضإجازة1992-11-01طرطوس10010088433سعادفاطمه علي عطيه126314101264

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.7420116حقوقحقوقإجازة1986-03-01طرطوس10010073959سوهيلهعمار ياسر غانم126414101265

1069مدرسوزارة السياحةالال70.1120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-02-10طرطوس10010167370جمانهسناء محمد عباس126514101266

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.2420180التمريضالتمريضإجازة1994-03-20طرطوس10160043559اكتماليارا سيف الدين عبدالرحمن126614101267

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.8620210التمريضالتمريضإجازة1999-06-11طرطوس10260046770صفاءرولين محمد وسوف126714101268

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.9620210مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-08-11طرطوس10260010386ميساءرهف محمد علي126814101269
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال63.7220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10280015432هالسماره حافظ بركات126914101270

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.2920210التمريضالتمريضإجازة1996-02-11طرطوس10260010586هندمرح محمود ابراهيم127014101271

1069مدرسوزارة السياحةالال61.3720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-01طرطوس10010029168اميمهياسمين منيف منصور127114101272

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-18طرطوس10230011034سهامأريج يوسف يوسف127214101273

1069مدرسوزارة السياحةالال74.2220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-08-23طرطوس10010089215اميرهمنى احمد صالح127314101274

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.7620210معلم صفتربيةإجازة1999-08-01طرطوس10160107486سوسنكارين محمد حسين127414101275

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال61.2920060جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1983-03-08طرطوس10050007110ليلىسوزان محسن حسامو127514101276

76مدرسوزارة التربية69مدرسوزارة التربية71مدرسوزارة التربيةالال56.5620200شريعةشريعةإجازة1977-05-10حمص04230013475وطفهمثال جابر الوعري127614101277
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102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.3220220معلم صفتربيةإجازة1998-04-19حمص04120075716سهيرهايناس علي منصور127714101278

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.4120110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1986-05-24الالذقية06110049135سعادهند علي علي127814101279

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.3820170التمريضالتمريضإجازة1991-12-07طرطوس10030006155ندىبدر يوسف برهوم127914101280

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.1620180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-07-14طرطوس10230021864فاطمهمحمد عبد الحميد غصه128014101281

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.5720200التمريضالتمريضإجازة1998-01-01طرطوس10160078299منالريم غالب سليمان128114101282

803مدققوزارة الموارد المائيةالال74.8020192محاسبةاقتصادإجازة1995-01-30طرطوس10040024196ليلىرئيف جمال كناج128214101283
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال81.2320190محاسبةاقتصادإجازة1997-07-07طرطوس10160047765نوالرنيم سهيل سليمان128314101284
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال61.6020193حقوقحقوقإجازة1992-07-29طرطوس10160098565احكاممحمد يوسف محمد128414101285

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.4020170معلم صفتربيةإجازة1995-08-19طرطوس10160033283هناءنور علي حسين128514101286

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال67.9020170مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-09-05طرطوس10160043137فايزهراما طالب احمد128614101287

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.9920170التمريضالتمريضإجازة1992-02-09طرطوس06100017559مديحهريهان جابر موسى128714101288

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.7220190معلم صفتربيةإجازة1995-01-01الالذقية06110032390ليلىمريانا محمد البشالوي128814101289

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.0820210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس04150029742هناءاناس غازي سالمه128914101290

92مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال71.7220140تربية رياضيةتربيةإجازة1992-01-01طرطوس10020041285صفاءملك سليمان مره129014101291

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.3620210التمريضالتمريضإجازة1998-01-01طرطوس10220011803فاتنهرفاه عيسى مرهج129114101292

92مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال75.7020210تربية رياضيةتربيةإجازة1997-07-30حمص04120109423سناءنغم عبد اللطيف عيشه129214101293

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-15طرطوس10040007836فيروزنسرين نجيب دغمه129314101294

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال59.5820110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1986-08-01طرطوس10230020485نجوىوائل صالح شعبان129414101295

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.4520202التمريضالتمريضإجازة1996-09-20طرطوس10050001449املاحمد يوسف برهوم129514101296

1069مدرسوزارة السياحةالال67.1520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-11-01طرطوس10010115329أملايفا سلمان احمد129614101297

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال62.6420181حقوقحقوقإجازة1996-01-16طرطوس10010135982اكتمالعلي محمد عبدالهادي129714101298

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.2320210التمريضالتمريضإجازة1997-08-26طرطوس10280019410شريفهراما حسن حمود129814101299

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.7520160إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-01-01طرطوس05150031313فضةروال محمد ابراهيم129914101300
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال70.4420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-02طرطوس10010090869عفاففوزيه غسان يونس130014101301

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.9820090إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-10-19طرطوس10010020704هندبتول علي عبد الرحمن130114101302
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال55.6920140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1986-09-10حماه10130011816حنهنجوى نخله دونا130214101303
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.0420210حقوقحقوقإجازة1998-01-21طرطوس10150008911نمنوماسماء عبدهللا محمد130314101304

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.4320160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-09-06طرطوس10280000450داللرؤى سيف الدين خليل130414101305

1069مدرسوزارة السياحةالال67.7820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-12-25طرطوس10010026619ناهيهكارولينا حامد علي130514101306

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.3920140حقوقحقوقإجازة1992-01-21طرطوس10220034852سهامعال معن مفلح130614101307

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.6220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-04-21طرطوس10160069311ربارحاب عدنان مصطفى130714101308
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال76.2920170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-20طرطوس10020009260نائلهريم سليم علي130814101309
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1069مدرسوزارة السياحةالال62.8720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-28طرطوس10240011161منيارهف محمد محمد130914101310

1069مدرسوزارة السياحةالال62.9420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-23طرطوس10030023155اديبهعال احمد علي131014101311

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.2920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-22طرطوس10040017116سميهسمر حيدر ابراهيم131114101312

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.7120190معلم صفتربيةإجازة1997-07-08طرطوس10010108663امانياميمه محمد حسامو131214101313

1069مدرسوزارة السياحةالال61.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-23طرطوس10240009569هدىهبا يونس حمود131314101314

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.7320200معلم صفتربيةإجازة1996-05-25حماه05050069336بسيلهريم محمد الجوفاني131414101315

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10250002713فائزههبا غازي ديب131514101316

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.5320120مالية ومصارفاقتصادإجازة1989-01-11طرطوس10010028189أميرهرشا يحي مصطفى131614101317
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال62.1620120حقوقحقوقإجازة1987-01-25طرطوس10160023242فريزهلينا احمد زليخه131714101318

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.8820130حقوقحقوقإجازة1987-03-06طرطوس10030010150داللأحالم علي جنوب131814101319

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.6020130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-05-16طرطوس10280000679حميدهنور محمد محمد131914101320

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال69.7220210معلم صفتربيةإجازة1999-06-25طرطوس10020008943هدىسلمى عبد المجيد صارم132014101321

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.5720100محاسبةاقتصادإجازة1985-04-02طرطوس10220006357هيامقيس حسن وقاف132114101322
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال81.4320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15طرطوس10020012794ليبيابراءه علي محمد132214101323

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال70.4720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10020012797رانياغيداء علي محمد132314101324

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلمينعمال78.6320150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-04-24طرطوس10250005626تمامشادية محمود احمد132414101325

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال73.2220143جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1991-01-01طرطوس10110020248لطيفةعلي محمد حسن132514101326

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.4120210حقوقحقوقإجازة1998-02-10طرطوس10230018963عبيروداد علي محمد132614101327

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةنعمال71.0320170حقوقحقوقإجازة1994-08-20طرطوس10040001574هياممهى محمد يوسف132714101328

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال78.0620210معلم صفتربيةإجازة1999-04-25طرطوس10170028820نهلهسالي فوزي ديب132814101329

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال65.1720210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10حماه10010139057خديجهربى حسن علي132914101330

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.2820140محاسبةاقتصادإجازة1991-06-05طرطوس10030033569ليناعالء احمد درغام133014101331

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.1520190معلم صفتربيةإجازة1996-04-30طرطوس10260008017خلودلمى نصار سليمان133114101332

1069مدرسوزارة السياحةالال59.5120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-01طرطوس10090110721بهيجهعال محمد جمعه حمدي133214101333

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.3120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-07طرطوس10010125441هندفرح جمال داؤد133314101334

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال76.0320180معلم صفتربيةإجازة1996-12-21طرطوس10160016755لونانور رفيق شباط133414101335

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال75.3820210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01حماه05190014144ثناءنور علي عيسى133514101336

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال73.5220180صيدلةصيدلةإجازة1996-01-30طرطوس10030042921يسرىكلودا هاني جنوب133614101337

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال69.1420190محاسبةاقتصادإجازة1996-01-26إدلب07120047710إنعامزينب محمود األحمد133714101338

390دارسوزارة الماليةالال56.9920138حقوقحقوقإجازة1984-03-01حمص04120062453فاطمهيامن نصر ابراهيم133814101339
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.5920180معلم صفتربيةإجازة1994-08-13طرطوس10260017650هندرزان علي سلمان133914101340

إجازة1984-10-02طرطوس10250003221غزةاحالم علي عيسى134014101341
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.7220210كيمياء بحته

1069مدرسوزارة السياحةالال62.9820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-28طرطوس10260010609اسمهانريما تاج الدين علي134114101342

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل803مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال61.6520090محاسبةاقتصادإجازة1985-02-06طرطوس10010042613أميرهياسمين يوسف حسن134214101343

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.4520170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1982-10-14طرطوس10260034896نجاةلورا فهيم عيزوقي134314101344

إجازة1992-05-11طرطوس10010023995فادياديما منير سلوم134414101345
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.0920200كيمياء تطبيقية

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال63.5220147حقوقحقوقإجازة1988-08-27طرطوس10020000648رجاءعلي نجم الدين ديب134514101346

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.5020160التمريضالتمريضإجازة1994-01-21طرطوس10160049032فيروزنور  الهدى شبلي سليمان134614101347

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال76.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-11-02طرطوس10170022678رجاءديانا ابراهيم جعفر134714101348

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.1020200التمريضالتمريضإجازة1996-01-06طرطوس10010065453وفاءهيا حسين حسن134814101349

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.6120140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-05طرطوس10040016796يسرىثناء محمد حسام الدين134914101350

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.6420220جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1998-01-02طرطوس10010139775ودادباسل سعيد ناصر135014101351

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.3420130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-01طرطوس10010001366احكامرزان ياسين سالمه135114101352

1069مدرسوزارة السياحةالال59.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-21طرطوس10220013479وفاءسوزان قاتح حمود135214101353

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-04طرطوس10010111508يسرىهيلين غسان حمود135314101354

41 من 18صفحة  13:11:43 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

212محلل إداريوزارة الكهرباءالال58.3320098حقوقحقوقإجازة1984-08-10طرطوس10090056775مجيدهاحمد عزيز سودان135414101355
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

398دارسوزارة الماليةالال60.0520145حقوقحقوقإجازة1988-06-02طرطوس10260002416انصافسامي يوسف سلمان135514101356
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

إجازة1998-01-21حمص04011145029بهيجهعال نزيه الداوود135614101357
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.9320210كيمياء تطبيقية

212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال58.4020203حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10100010150ابتسامعلي صالح عباس135714101358

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال72.6620120هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومماجستير1990-01-11إدلب06070017260ودادنسرين مصطفى صقللي135814101359

803مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.1020080إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-05-30طرطوس10230009647أملروعه ابراهيم عباس135914101360

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.2520190التمريضالتمريضإجازة1996-06-10طرطوس10110001522انتصارناريمان نبيل محمود136014101361

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.7720190التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10100022073نادرهميس يوسف عيسى136114101362

394دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية399دارسوزارة الماليةالال73.1520180محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10230020940منىبتول علي ابراهيم136214101363

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.4620190التمريضالتمريضإجازة1996-11-17طرطوس10100006668فاطمهسلمان محمد ابراهيم136314101364

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.7120184التمريضالتمريضإجازة1995-11-21طرطوس10100030025عفافمحمد اسكندر ملحم136414101365

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.3820140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-08-02طرطوس10140013187بديعهبشرى خليل علي136514101366

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال62.2420100محاسبةاقتصادإجازة1985-06-06طرطوس10090006927فتاةديما محمد حيدر136614101367

802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.3820100مالية ومصارفاقتصادإجازة1982-01-08حمص04010387500سهيالآصف عبدالكريم السكري136714101368
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال60.8220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10160146622وفاءشذا عادل محمود136814101369

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال57.1520210حقوقحقوقإجازة1993-07-23طرطوس10010044378ابتسامابراهيم عاطف دلول136914101370

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال61.1420040اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1979-09-12طرطوس10150008388نوفةأحمد ابراهيم محمود137014101371

1069مدرسوزارة السياحةالال64.1220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10090064000نهىهبه غدير محفوض137114101372

إجازة1994-08-20طرطوس10160109115وفاءرهام طاهر محمود137214101373
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.1320190تصميم وإنتاج

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.9020220معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04060014487نوفهلورين مرسل النجم137314101374

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال78.9820152إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10050005043عزيزهناصر آصف غانم137414101375
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال64.3920164التمريضالتمريضإجازة1991-03-14طرطوس10100014825فريزهمحمد مرهج مرهج137514101376

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.2220190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10010170256هدىبشرى مالك زلخ137614101377

102معلم صفوزارة التربيةالال73.6820180معلم صفتربيةإجازة1996-09-25دير الزور09080030234اسيازكيه بسام محمد عبدالهادي137714101378

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.4920170التمريضالتمريضإجازة1995-01-25طرطوس10160127610منىميرفت حسن ونوس137814101379

1069مدرسوزارة السياحةالال63.6220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010078085نجاةمريم محمد سليمان137914101380

389مراقبوزارة الماليةالال65.1420201دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10150007242حسنعالء أديب محمد138014101381
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.8220120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-06-28طرطوس10260004675فتاتاسماعيل حسين يوسف138114101382
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.8620200معلم صفتربيةإجازة1996-12-26طرطوس10260039988جهينهسالم محمد سالمي138214101383

67مدرسوزارة التربية65مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربيةالال66.7020122علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1988-03-09طرطوس10100012259رغيبهنوار محمد مرجان138314101384

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.8020200التمريضالتمريضإجازة1998-01-01طرطوس10100013422ليلىريم حاتم محمود138414101385

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.6620215دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-08-01طرطوس10020011205رحابمحمد حمدان حمدان138514101386

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.5520210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-08-14طرطوس10160048460منىبتول صالح محفوض138614101387

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.6020190إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-11-23طرطوس10030007830جميلهمنار حليم خضر138714101388
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال55.2820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-12طرطوس10160142561توفيقازينب معين بيدوح138814101389

802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.7120210مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-06-03طرطوس10160040015ربىليال محمود عاصي138914101390
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.5220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-10-13طرطوس10040001701حسناءعال ياسين علي139014101391
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال65.5320070تمويل ومصارفاقتصادإجازة1985-03-20حمص06110030383نوالهبا سمير بركات139114101392

1069مدرسوزارة السياحةالال74.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10010146613سعادحال اكرم جحجاح139214101393

1069مدرسوزارة السياحةالال57.0519980لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1974-01-15طرطوس10260012516خديجهأمل محمد حسن139314101394

390دارسوزارة الماليةالال61.4720140حقوقحقوقإجازة1989-01-26طرطوس10260007604حسنامنار علي ياسين139414101395
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1086محلل بيئة عمل

1069مدرسوزارة السياحةالال59.3320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-04-15حماه05160022343سكرهشهرزاد احمد شيبون139514101396

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال79.1220210معلم صفتربيةإجازة1998-09-23طرطوس10090023787رجاءروان سليمان حسن139614101397

101معلم صفوزارة التربيةالال63.8320180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10090113492ايمانريم احمد نفوس139714101398

1069مدرسوزارة السياحةالال64.5820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-15طرطوس10010089907منىدعاء سمير ابراهيم139814101399

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.9720210معلم صفتربيةإجازة1999-08-11طرطوس10130010551روزشمس احمد حسن139914101400

1069مدرسوزارة السياحةالال60.9120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10220019695منالديما فرزت اسبر140014101401

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال68.0120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-10طرطوس10160037682نهارزان محمد محمد140114101402

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.4220164إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10100029413نجاحلؤي وجيه عيسى140214101403
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال68.2520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-05طرطوس10230006031هالهشيرين محمد شدود140314101404

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال75.5420180معلم صفتربيةإجازة1996-11-06طرطوس10160018177املفرح عبود ناصيف140414101405

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.6120200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10010123828هيفاءهنادي جعفر حسن140514101406

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال58.2620180حقوقحقوقإجازة1995-05-06طرطوس10260008777كوثرميرنا غازي يوسف140614101407

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية397دارسوزارة الماليةالال76.5020200محاسبةاقتصادإجازة1999-01-03طرطوس10280006848انتصارعال صالح غانم140714101408

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.6120202إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-05-01طرطوس10090089773سهيلهاحمد فيصل ميهوب140814101409

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.5320190التمريضالتمريضإجازة1996-05-07طرطوس10160082189انتصاروداع نور الدين خضر140914101410

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.5020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-25طرطوس10010071541سهامليندا حسين صقور141014101411

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1987-01-27طرطوس10010026918سميرهحلى محسن خضور141114101412

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.3320170مصارف وتأميناقتصادإجازة1992-03-28طرطوس10010138900كفاحمروه عامر حسين141214101413
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.5320170إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-07طرطوس10020005875ودادمرح كمال غانم141314101414

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.8320210حقوقحقوقإجازة1996-10-13طرطوس10160110383زينبروان محسن خطيب141414101415

391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال57.4720213دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10090034545وصالغدير طالل علي141514101416

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال63.2220140مصارف وتأميناقتصادإجازة1990-04-26طرطوس10090000290سميرهروان سليمان محمود141614101417

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.1820170مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-05-30حمص04140025882بثينهبتول سفير سليمان141714101418
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.9320170معلم صفتربيةإجازة1995-01-02طرطوس10160037137مطبعهامارا محمد الصافتيلي141814101420

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال65.5420218حقوقحقوقإجازة1984-03-25طرطوس10160044861عفيفهمصطفى احمد مصطفى141914101421

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال55.5620170حقوقحقوقإجازة1990-08-01طرطوس10020031836نوالمروه علي شاليش142014101422

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.6820190دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-02-12طرطوس10220022460سلمىمايا سلمان بدران142114101423

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.7920210التمريضالتمريضإجازة1998-04-15طرطوس10260013297نهالمنار وجيه حسن142214101424

802مدققوزارة الموارد المائية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال69.8220210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10180007595داللمحمد علي تامر142314101425

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.2620190محاسبةاقتصادإجازة1995-04-17طرطوس10010051542جهينهاميره محمود زين142414101426
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

41 من 19صفحة  13:11:43 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

1069مدرسوزارة السياحةالال53.7920072لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-06-01طرطوس10250006964سعادأيهم عبدالكريم عيد142514101427

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل399دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال71.4220174محاسبةاقتصادإجازة1994-02-13طرطوس10160091148هيامعلي فايز مصطفى142614101428

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.6220190معلم صفتربيةإجازة1997-07-20طرطوس10010107414سمرديما ساير فرحه142714101429

اقتصادإجازة1997-08-01طرطوس10100006164سهيلهعقيل جهاد سليمان142814101430
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال79.7420201

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال61.5520170حقوقحقوقإجازة1991-01-01طرطوس10090109295فلايرنور حسام بدر142914101431

102معلم صفوزارة التربيةالال61.2120200معلم صفتربيةإجازة1998-07-10طرطوس10010106319رشيدهرهف احمد قدسي143014101432

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-20طرطوس10050023392جميلهرغده سليمان طعمه143114101433

91مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربيةالال67.3920130تربية رياضيةتربيةإجازة1990-07-11طرطوس10160111710املعلي مالك ملحم143214101434

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-10طرطوس10090062853رازيساره عدنان حلوم143314101435

393دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.7420184محاسبةاقتصادإجازة1994-08-01طرطوس10230017341نبيههباسل ابراهيم ديبو143414101436

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.8520190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-10طرطوس10160047249هناءسهى ابراهيم عيسى143514101437

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.6220200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10020020922هناءشذا محمود علي143614101438

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال66.5520192التمريضالتمريضإجازة1993-06-22طرطوس10090018022نجواعلي حامد حسن143714101439

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.1820210معلم صفتربيةإجازة2000-05-08حماه05190029323صفاءشذى محمود شدود143814101440

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال76.9120210معلم صفتربيةإجازة1999-08-01طرطوس10030004875ثناءمرام علي شاش143914101441

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال65.3420145حقوقحقوقإجازة1989-01-31طرطوس10260000102شهيدهيعقوب علي سليمان144014101442

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.4820210معلم صفتربيةإجازة1991-01-01طرطوس10020027057هياممنى سميح محمد144114101443

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.0220170التمريضالتمريضإجازة1992-09-10طرطوس10160140348دالللبنى عبدالكريم مرشد144214101444

91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال70.8620110تربية رياضيةتربيةإجازة1988-09-14الالذقية06050005808وفاءمروه فيصل شدود144314101445

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0120180التمريضالتمريضإجازة1994-11-28طرطوس10270003902سوسنصبا محمد معال144414101446

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.5020200معلم صفتربيةإجازة1996-03-25طرطوس10030038392ثناءساندي نور الدين سعد144514101447

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال74.4120193التمريضالتمريضإجازة1995-09-25طرطوس10160077044اميرهماهر محمد محمود144614101448

212محلل إداريوزارة الكهرباءالال65.1820190دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-01-09طرطوس10120016993هيامعلي نجيب صالحه144714101449
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.2120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-06-09طرطوس10010095955نهادعلي نبيل ساحليه144814101450
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

390دارسوزارة المالية401دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال59.8620100حقوقحقوقإجازة1987-12-17طرطوس10170001826هاالمخائيل سمعان يوسف144914101451

390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.0320202حقوقحقوقإجازة1993-05-08طرطوس10090015200بشيرهمحمود رمضان شريف145014101452

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.8320210معلم صفتربيةإجازة2000-01-15طرطوس10030036996داللحال علي ياسين145114101453

اقتصادإجازة1991-10-05طرطوس10010144789سهامضحى شعبان محمد145214101454
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.4720210

1069مدرسوزارة السياحةالال70.1220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-26طرطوس10010152270ليندالمياء نعيم حمادي145314101455

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال85.8220090إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-11-10طرطوس10150008294ليلىعفراء محمود أبو غبرا145414101456
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.8020170إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-11-15طرطوس10130000022نبيههالرزا خليل حسين145514101457
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال58.2520200مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-04-04طرطوس10010087963بديعهريم محمد ادريس145614101458
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

65مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةنعمال66.6020100علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1969-08-06طرطوس10010138834خديجهزهير علي ديوب145714101459

391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية398دارسوزارة الماليةالال58.4920210حقوقحقوقإجازة1994-08-10طرطوس10260013670سهاميارا فاتح حسن145814101460

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.9520140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-10-06طرطوس10180000416رجاءساره مجد علي145914101461

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.5320210معلم صفتربيةإجازة1995-06-25طرطوس10170010748آسياسهر محيا علي146014101462

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال62.3520190معلم صفتربيةإجازة1996-07-12طرطوس10250000252أملمروى محمود ابراهيم146114101463

1069مدرسوزارة السياحةالال66.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-05طرطوس10160127649مهاغيداء محمد محمد146214101464

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال73.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-09-15طرطوس10170016178كاتبهريم علي صالح146314101465

391دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال69.6320210حقوقحقوقإجازة1990-08-28طرطوس05120038615كوثرسوزان محمود فندي146414101466

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.3620220معلم صفتربيةإجازة1999-03-31طرطوس10160135180هدىثراء فيصل سليمان146514101467

1069مدرسوزارة السياحةالال65.3320190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-11-13طرطوس10050019036نادياأالء احمد مصطفى146614101468

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال68.9820140محاسبةاقتصادإجازة1989-09-01طرطوس10160096759هدىرهام عدنان سليمان146714101469

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.0420210معلم صفتربيةإجازة1999-05-31طرطوس10160085102ظريفهخيال آصف عباس146814101470

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.0320210التمريضالتمريضإجازة1998-07-01طرطوس10100010725نادياديانا يعقوب حبيب146914101471

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.2020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10100003633هبهزبيده نزار الزلمي147014101472

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.6120080محاسبةاقتصادإجازة1984-09-19طرطوس10160154397جنيترنده محمود سليمان147114101473

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.5620220حقوقحقوقإجازة1989-01-01طرطوس10220007001آمالعيسى نهاد نعمان147214101474

390دارسوزارة الماليةالال60.8520190حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس06200021643فاطمهعزه علي ديب147314101475
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.1320180التمريضالتمريضإجازة1994-07-16طرطوس10280017793لمياثناء محمود شاهين147414101476

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال64.2820210حقوقحقوقإجازة1991-08-22طرطوس10160098562مناظرمحمد عالءالدين محمد147514101477

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.3020150مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-01-04حمص04010867271سهامسهير حسن ابراهيم147614101478
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

390دارسوزارة الماليةالال64.0620140حقوقحقوقإجازة1990-02-05طرطوس10250003989جميلةعائده علي قرفول147714101479
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال75.4420150جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1992-04-21الالذقية06050017085سميعهسمر محمد ناصر147814101480

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-20طرطوس10160138822امللما صالح عبد هللا147914101481

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال83.6420190محاسبةاقتصادإجازة1983-04-12طرطوس10260027300هنودبشرى يوسف يوسف148014101482
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.5620130التمريضالتمريضإجازة1991-08-06الالذقية06150022687انيسهسهى امين اشقودري148114101483

802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.7120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-02طرطوس10230020125نهلهبتول عيسى شعبان148214101484
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

62مدرسوزارة التربية61مدرسوزارة التربية60مدرسوزارة التربيةنعمال60.3620130علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1989-01-05طرطوس06100028145فاديارباب محمد ابو طبيخ148314101485

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.55201010مصارف وتأميناقتصادإجازة1983-02-19طرطوس10160129618سالمنوار محمود جمال148414101486

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.4220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-04طرطوس10270001062رحابميرنه نزار مصطفى148514101487

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0320080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-10طرطوس10090016630كرجيهسناء محمود صارم148614101488

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال80.6620160معلم صفتربيةإجازة1994-03-27طرطوس10160091391سهامميراي عيسى الالطي148714101489

1069مدرسوزارة السياحةالال65.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-30طرطوس10160138010منىليليان منير داود148814101490

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.0020180معلم صفتربيةإجازة1993-03-10طرطوس05190012621نجديةلبنى محمد عباس148914101491

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.4020080إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-06-12طرطوس10010044478مهاليال مظهر سليم149014101492

1069مدرسوزارة السياحةالال64.2920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-13طرطوس10160118675ميادهسراب محمد محمد149114101493

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.0720190معلم صفتربيةإجازة1997-04-15حمص04010441519غازيهرزان يوسف خضور149214101494

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية395دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال63.9320200حقوقحقوقإجازة1997-07-17طرطوس10160091171نجاحنور يوسف الدايري149314101495

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.7020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10280002734غادهبشرى عيسى حسين149414101496

1069مدرسوزارة السياحةالال58.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-06طرطوس10040006816ندىميرزا هيثم خرما149514101497

802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.9720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-05-15طرطوس10010062424وفاءأحمد محمود سلمان149614101498
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.1820130التمريضالتمريضإجازة1990-01-04طرطوس06010376261نبيلهروز حسام داؤد149714101499

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية399دارسوزارة الماليةالال63.3520078محاسبةاقتصادإجازة1984-01-26طرطوس10220045697مديحهلؤي محمود عبود149814101500
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إجازة1992-03-21طرطوس10010086076اميرهحسين ابراهيم عباس149914101501
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.9820173كيمياء تطبيقية

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.9220222إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-02-20طرطوس10180012232ودادضياء غسان أحمد150014101502

1069مدرسوزارة السياحةالال64.5720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-02-23طرطوس10030021402آسياسميره محمد علي150114101503

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال69.8520220مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-03-01طرطوس10100033603فلايررونق ابراهيم الراعي150214101504
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.0020220مصارف وتأميناقتصادإجازة1994-06-17طرطوس10100024458فاطمهكاترين جابر عباس150314101505
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.0620150محاسبةاقتصادإجازة1989-03-12طرطوس10160027126تمينهعالء طارق حسين150414101506

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.39202110دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-01-05طرطوس10160156370يمنىحيان ابراهيم محمد150514101507

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.4720172إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-09-01طرطوس10100015225امالمحمد عبدالحميد سليم150614101508

88مدرسوزارة التربيةالال72.8720173تربية رياضيةتربيةإجازة1993-09-01طرطوس10100015227امالعلي عبدالحميد سليم150714101509

1069مدرسوزارة السياحةالال58.4420110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-01طرطوس10090013213نديمهرشا محي معروف150814101510

1069مدرسوزارة السياحةالال66.0720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-09-18طرطوس10020017444سميرههديل ياسين ياشوطي150914101511

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.6820210معلم صفتربيةإجازة1999-09-05طرطوس10010156020سميرهغصون عزيز احمد151014101512

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.6120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-25طرطوس10030024766روضهلين ماجد محمد151114101513

97معلم صفوزارة التربيةالال60.5520220معلم صفتربيةإجازة1999-11-14طرطوس10160184146اسمهانهديل عماد حسن151214101514

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال78.8320210مالية ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10250002820بشرىفرح بسام حسين151314101515
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال79.2220170معلم صفتربيةماجستير1996-01-01طرطوس10250002819بشرىحال بسام حسين151414101516

1069مدرسوزارة السياحةالال64.9520120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-04-20طرطوس05190002854نهادلمى عاطف خيربك151514101517

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.2320210مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-03-20طرطوس10010129846فاطمهمريم سلمان طوفان151614101518

1069مدرسوزارة السياحةنعمال68.4120080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-20طرطوس10250005567نوالرنا عدنان درغام151714101519

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.8520132تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-01طرطوس10010026934بسيمةمجد ابراهيم محمود151814101520
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال57.9120082مالية ومصارفاقتصادإجازة1984-06-19طرطوس10160051829صديقهزياد محمد حسن151914101521
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.1220090حقوقحقوقإجازة1983-07-10طرطوس10010041168داللنادين فريد علي152014101522

395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.2420192دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10160089032فاطمهغدير سعيد زاهده152114101523

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.1320190جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1995-04-25طرطوس10110004410وفيقةباسمه آصف دوابة152214101524

391دارسوزارة الماليةالال55.9020210حقوقحقوقإجازة1991-01-01حماه05010266888غفرانريم محمد النصار152314101525
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1085دارس قانوني

إجازة1995-04-05طرطوس10100023113نهادميمون حبيب ابراهيم152414101526
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال78.0320211كيمياء تطبيقية

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال60.9920135حقوقحقوقإجازة1987-09-01طرطوس10280002042سهامسومر فيصل صفتلي152514101527

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.5220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10160198065هيامصفاء يونس عباس152614101528

1069مدرسوزارة السياحةالال65.1920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-09-01طرطوس10050011463نجاحعال عبد الحميد عبد الحميد152714101529

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.5520170محاسبةاقتصادإجازة1992-08-29طرطوس10010170041فايدهروزلين محمد سليمان152814101530
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.5220180محاسبةاقتصادإجازة1992-05-23طرطوس10010118711فيروزبتول علي حسين152914101531
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1069مدرسوزارة السياحةالال58.4720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-02طرطوس10160111593روزاسالي محمد عمران153014101532

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.8020170مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-11-01طرطوس10020037334خديجهثراء محمد حسن153114101533

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.7020200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-07-23طرطوس10010111732رنانور بسام حسين153214101534

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.3820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10020027686فاطمهحال ايمن الحج153314101535

400دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.3720145حقوقحقوقإجازة1989-01-04طرطوس10220014769حنانحسان عادل مرعي153414101536

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2220190التمريضالتمريضإجازة1994-07-15طرطوس10040004640ندىعلي لبيب ابراهيم153514101537

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال66.9120170التمريضالتمريضإجازة1992-03-10طرطوس10270001023رئيسهرهف كمال حسن153614101538

إجازة1996-09-05طرطوس10100012193ودادعفراء فؤاد عبدهللا153714101539
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال72.5520200طاقة

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال65.9420193حقوقحقوقإجازة1993-08-19طرطوس10160127218رناعلي سلمان يوسف153814101540

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال61.0720200مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-25طرطوس10140008905حسناءانغام احمد ديوب153914101541
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.2120144التمريضالتمريضإجازة1990-03-25طرطوس10010147481سحرمحمود علي اسماعيل154014101542

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.4020170التمريضالتمريضإجازة1993-03-22طرطوس10160103247هندزينا عبد الكريم خضور154114101543

101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.3120190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10100015250مورينازينا عماد سليم154214101544

393دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.1520210محاسبةاقتصادإجازة1998-05-13طرطوس10240001854يسرىيارا نور الدين سليمان154314101545

91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربيةالال69.2220130تربية رياضيةتربيةإجازة1990-05-26طرطوس10160134451مفيدهعامر فواز محمود154414101546

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.4920200التمريضالتمريضإجازة1997-07-07طرطوس10160132582منىديانا ابراهيم ابراهيم154514101547

1069مدرسوزارة السياحةالنعم57.6720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-10طرطوس10220013883سعادعال حامد محمود154614101548

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال58.3820190إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-05طرطوس10160023213سهيالشيرين شحاده علي154714101549
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.7220190التمريضالتمريضإجازة1995-09-07طرطوس10160094910سناءلبنى محمود ميهوب154814101550

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4920220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-02-08طرطوس10270002249دالللبنى محي الدين اسبر154914101551

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءنعمال74.6120170دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-06-10طرطوس10150013039دنيارفاء علي زينه155014101552

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال58.4520226دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-04-27طرطوس06120026620عواطفمجد محمود ابراهيم155114101553

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية394دارسوزارة الماليةالال72.8320153محاسبةاقتصادإجازة1991-01-13طرطوس10040001024يسرىزياد ناظم حمود155214101554

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.3120184التمريضالتمريضإجازة1995-01-05طرطوس10160142986مسياليوسف صالح العلي155314101555

1069مدرسوزارة السياحةالال62.0720130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-28طرطوس10010049519نجاحروزا احمد سلمان155414101556

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال54.0520213حقوقحقوقإجازة1977-02-04طرطوس10160106304الهامرامي ابراهيم عيسى155514101557

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال67.4420200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01حلب02030416834سوزانبتول اسامه سليمان155614101558

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال65.1820210التمريضالتمريضإجازة1988-05-25الالذقية06160034869خوالهند علي اسد155714101559

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.9120170مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-01-02طرطوس10160116350ميساءنرمين علي محمود155814101560
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-28طرطوس10010099804سميرهرهام جودت قاسم155914101561

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال70.2020150محاسبةاقتصادإجازة1991-01-20طرطوس10160086004هويدهمراس نصر مرعي156014101562

509معاون رئيس كتابوزارة العدلنعمال57.3820162حقوقحقوقإجازة1992-01-02طرطوس10040007890سعادعمار نديم خضر156114101563
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال79.2220210صيدلةصيدلةإجازة1998-09-28طرطوس10020013041منىجنان نزار محمد156214101564

1069مدرسوزارة السياحةالال63.1520154لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-10طرطوس10010026631روجينااحمد محمود صالح156314101565

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال74.6620180دراسات قانونيةحقوقإجازة1986-03-01طرطوس10160120058كوكببلسم عماد الدين منصور156414101566

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال65.3520220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10230014755سهامعبق محي الدين اسعد156514101567

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.1920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10090085544جهيدهشذا زهير سخي156614101568

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال74.1220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-02-20طرطوس10090061830هندمروى عيسى بدور156714101569

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.4220211مصارف وتأميناقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10020005944شفاءمحمد منير علي156814101570
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال65.4320220حقوقحقوقإجازة1998-09-20طرطوس10090064324غصن البانوالء ثائر العتيق156914101571

41 من 21صفحة  13:11:43 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال77.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-02-25طرطوس10160020429هناءنور يوسف علي157014101572

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال75.3520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10140007371املسوزان رفعت بدر157114101573

1069مدرسوزارة السياحةالال61.9220154لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-15طرطوس10160069746حاكمهاحمد مصطفى مصطفى157214101574

391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.2820174حقوقحقوقإجازة1989-01-03طرطوس10020007506عبيروائل بسام خضور157314101575

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال63.7720110حقوقحقوقإجازة1987-01-02طرطوس05160000425أملخلود ديب عبود157414101576

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.0420180تمويل ومصارفاقتصادماجستير1995-01-03طرطوس10280001026نايلهبشرى فيصل محمود157514101577

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.7720200التمريضالتمريضإجازة1997-09-10طرطوس10090042867نجاةروان سمير فياض157614101578

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال83.5420210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01حمص04120044247ملكهبيلسان رمضان احمد157714101579

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال75.9920210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10160096838ريناتميس عالء الدين شقوف157814101580

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.1120200جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1995-02-28الالذقية06100042900فاطمهبتول زين العابدين ملحم157914101581

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.0220140التمريضالتمريضإجازة1991-09-13طرطوس10010062951حسيبهسماح خالد العيسى158014101582

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.5820191حقوقحقوقإجازة1996-01-01طرطوس10160042038مهاعلي جهاد مرهج158114101583

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.3720210معلم صفتربيةإجازة1999-09-01طرطوس10160100669غازيهسلمى سيف الدين ونوس158214101584

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال66.9120193هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-08-18طرطوس10270015831اميمهعلي محمد عباس158314101585

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0020210التمريضالتمريضإجازة1996-07-08طرطوس10040027262سهيالهبه عبد الكريم ابراهيم158414101586

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال71.4720210معلم صفتربيةإجازة1998-06-30طرطوس10230024674نجاةلين عبدهللا محمود158514101587

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.9820200التمريضالتمريضإجازة1998-07-10طرطوس10120002135رجاءمنار عبود زاهر158614101588

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.6820220معلم صفتربيةإجازة2000-01-19طرطوس10090049748هناءآيه علي ورده158714101589

76مدرسوزارة التربية75مدرسوزارة التربية72مدرسوزارة التربيةالال67.9720173شريعةشريعةإجازة1989-01-01طرطوس10260031665سميرهمحمد علي ابراهيم158814101590

803مدققوزارة الموارد المائية394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال68.4320140محاسبةاقتصادإجازة1986-08-03طرطوس10010124460سحرنوال علي سالمي158914101591

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.3620180التمريضالتمريضإجازة1995-06-10طرطوس10010135651احالمحال محمد سليمان159014101592

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.7820192مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1991-01-02طرطوس10280007184ندهغيث علي ابراهيم159114101593

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.6820190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-05-12طرطوس10160129166لينداعال يوسف سليمان159214101594
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.4420181معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10160129185لينداعلي يوسف سلمان159314101595

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.4920170دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10090052373روزعلي محمد سعود159414101596

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال67.8520190جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1994-07-26طرطوس10240014335كوكبايفا غسان جديد159514101597

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية398دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال58.9720124حقوقحقوقإجازة1988-01-26طرطوس10280001800ميادهمحمد علي ابراهيم159614101598

1069مدرسوزارة السياحةالال64.6720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-08-01حلب02030411971رغيبهياسمين ماهر دياب159714101599

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.9520110إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-09-29طرطوس04050002720دنياريم محمود السكاف159814101600
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1125فني تغذيةوزارة الصحةالال70.3020130تغذيةعلوم صحيةإجازة1991-01-01طرطوس10160102261سميرههبه محمد محمد159914101601

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.2820190التمريضالتمريضإجازة1996-01-11طرطوس10090038209نوالمهران فيصل شيحه160014101602

92مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال69.0320140تربية رياضيةتربيةإجازة1991-09-20طرطوس10030042121أميمهرشا وافر حمود160114101603

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال65.1620210حقوقحقوقإجازة1999-01-01طرطوس10090044210سمربتول قيس ضوا160214101604

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال77.9320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10090093656براءهسندس علي الفران160314101605

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8020180التمريضالتمريضإجازة1996-01-01حماه05100038099سناءمريم محمد بدران160414101606

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.3920200التمريضالتمريضإجازة1996-05-01طرطوس10150001120نزيهاأليسار لؤي حرفوش160514101607

إجازة1994-01-24طرطوس10040024892وفاءامامة نصر حسن160614101608
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال73.7520200ميكاترونيك

1069مدرسوزارة السياحةالال63.9820140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-17طرطوس10160135322منيرهنيرمين جمال حسن160714101609

1069مدرسوزارة السياحةالال64.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-13طرطوس10010060553أميرهريم موسى المحمود160814101610

1069مدرسوزارة السياحةالال65.0720110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-08-15طرطوس10220005445احالمغروب نجدات جنيد160914101611

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال62.8920100محاسبةاقتصادإجازة1988-01-20طرطوس10040003971سلمىفتاة محمد محمد161014101612

1069مدرسوزارة السياحةالال66.3320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-11طرطوس10220042401انتصاررهف سمير ابراهيم161114101613

393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال83.3720210محاسبةاقتصادإجازة1995-12-09طرطوس10160087924اميرهبشرى طالب علوش161214101614

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال68.9320210معلم صفتربيةإجازة1998-11-11طرطوس10090002474سميهيارا نضال صقور161314101615

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.5620210معلم صفتربيةإجازة1998-08-12طرطوس10090001576جهينهنواره طالل حسن161414101616

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.5820170معلم صفتربيةإجازة1995-02-04طرطوس10090057907هندسوزان اسماعيل احمد161514101617

802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.8720180إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-05-15طرطوس10260012989كاملهسمر صالح شعبان161614101618
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

212محلل إداريوزارة الكهرباء391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال62.7920164حقوقحقوقإجازة1992-11-01طرطوس10020012995عدالحسن سامر محمد161714101619

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال70.7320210هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1997-01-01طرطوس10240017074غادهايه محمد حمود161814101620

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.6120200معلم صفتربيةإجازة1999-01-29طرطوس10020021281منىسارا كاسر علي161914101621

62مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةالال64.4820100علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1986-09-21طرطوس10030000637سميرهحال حليم منصور162014101622

1069مدرسوزارة السياحةالال67.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-30طرطوس10220019678مهاهيا حسين اسبر162114101623

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال67.7020180محاسبةاقتصادإجازة1995-06-15طرطوس10010142019انصافنورا علي حيدر162214101624

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.7520210التمريضالتمريضإجازة1997-03-21طرطوس10140003559احالمريم محمد صقور162314101625

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.6220200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10020034777عربيهرنيم عيسى عباس162414101626

1069مدرسوزارة السياحةالال70.9020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05طرطوس10030038220عزيزههال علي علي162514101627

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.6420210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10010066990سهامحال علي اسماعيل162614101628

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.6620222إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-06-25طرطوس10160068980سناءخضر علي بو ريش162714101629

1069مدرسوزارة السياحةالال80.1020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10170036432هيامزينه عدنان محمد162814101630

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.9520193التمريضالتمريضإجازة1995-01-02طرطوس10030023305ندىابراهيم علي يوسف162914101631

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.4920200معلم صفتربيةإجازة1996-05-19حماه05150068030فداءميرنا وحيد ابراهيم163014101632

1069مدرسوزارة السياحةالال60.2520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-05طرطوس10050000738جميلهنجوم زهر الدين ابراهيم163114101633

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.3020120إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-09-13طرطوس10160007221اناهيدرشا ابراهيم صقر163214101634

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال60.1720183حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10040008833سميرةلقمان حسن رستم163314101635

إجازة1991-05-05طرطوس10040004007هندبشرى ممتاز مصطفى163414101636
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.5020150كيمياء بحته

إجازة1988-01-15طرطوس10040004000جميلهدارين عدنان مصطفى163514101637
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.0520120كيمياء بحته

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.7620190محاسبةاقتصادإجازة1995-07-01طرطوس10050003433ابتسامحنين محمود غانم163614101638

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.3520210محاسبةاقتصادإجازة1995-05-21طرطوس10030022684خديجهعلي يوسف جنوب163714101639
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
397دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.8120210معلم صفتربيةإجازة1999-12-10طرطوس10010168802ليبياريما ياسر سليمان163814101640

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية803مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة الماليةالال70.9820140محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10010080655بشرىبشار مالك عبود163914101641

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال65.0720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04030062863غاداعال نزيه يحيى164014101642

802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.0620140مالية ومصارفاقتصادإجازة1989-01-04طرطوس10030005006ساميهعالء حسن رجب164114101643
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

803مدققوزارة الموارد المائية394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.4020160محاسبةاقتصادإجازة1994-01-08طرطوس10100030756ندىرنيم محمد مسعود164214101644

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.2220120محاسبةاقتصادإجازة1988-11-01حمص04010157485هالةسها شعيب المصطفى164314101645
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال74.9820210معلم صفتربيةإجازة1999-04-12طرطوس10010109548كوكبسنا علي سعود164414101646

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال71.4720200معلم صفتربيةإجازة1999-01-05طرطوس10160004496نائلهلين اسماعيل بدور164514101647

396دارسوزارة الماليةالال78.2820140محاسبةاقتصادإجازة1991-08-03طرطوس10160136282ليلىسمر عبد الحميد حسن164614101648
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.4520210التمريضالتمريضإجازة1997-10-27طرطوس10270011979وسيالرهف علي محمد164714101649

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.4920160التمريضالتمريضإجازة1991-07-25طرطوس10040006851ندىرزان هيثم خرما164814101650

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال58.9120190معلم صفتربيةإجازة1987-01-25طرطوس04010795525نسيبهنسرين خضر اليوسف164914101651
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.7520210التمريضالتمريضإجازة1997-07-16طرطوس10150001866سهامزينب علي دال165014101652

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.0020190مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-09-01طرطوس10040027229ابتساميارا ياسين علي165114101653

160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.5620210محاسبةاقتصادإجازة1998-07-03طرطوس10030020717رويدههديل علي محمد165214101654
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.6220200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10270019433فداءتيماء عصام عمران165314101655

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.4620190معلم صفتربيةإجازة1997-08-12طرطوس10010143223داللريم آصف ديوب165414101656

إجازة1997-01-01طرطوس10100013800اديبهرنا عدنان حسن165514101657
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال69.5320210طاقة

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة الماليةالال61.4420150حقوقحقوقإجازة1992-09-05طرطوس10260023224نجاحشيرين رفعت سالمي165614101658

394دارسوزارة الماليةالال70.3020190محاسبةاقتصادإجازة1996-06-02طرطوس10030029235سهامرزان هاني ديب165714101659
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال78.0320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-07طرطوس10160082178انتصارسماح نور الدين خضر165814101660

إجازة1990-12-19طرطوس10170033267عائدهمخائيل عدنان بولس165914101661
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال74.0820150طاقة

1125فني تغذيةوزارة الصحةالال73.2720210تغذيةعلوم صحيةإجازة1997-05-13حمص04020048009منالدالل ايمن بكار166014101662

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.1720070مالية ومصارفاقتصادإجازة1983-04-10طرطوس10010101808سالميارا احمد الشيخ166114101663

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال66.5520190معلم صفتربيةإجازة1996-03-21طرطوس10160160189اليانامها مازن لولو166214101664

91مدرسوزارة التربية88مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال73.9720180تربية رياضيةتربيةإجازة1993-08-22الالذقية06100042213سهامرزان رضى جديد166314101665

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.7220140الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1992-05-26طرطوس06100037604منالالرا مطيع رستم166414101666

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال58.1220130مالية ومصارفاقتصادإجازة1986-08-16طرطوس10270012334انتصارعال توفيق محفوض166514101667
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.7620202حقوقحقوقإجازة1996-01-21حماه05010339679نجاهيوسف حسن اليوسف166614101668

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال79.0420170معلم صفتربيةإجازة1996-01-01دير الزور09010226460زكيهساره جابر العلي الحويج166714101669

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.8720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-09-08طرطوس10140012399الهامرهام أحمد جنود166814101670
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.4820180مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-02-13طرطوس10010105884ندىبراءة علي ابراهيم166914101671

إجازة1993-01-03طرطوس10160103995وزيرهوائل محمد محمد167014101672
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال66.9920210كيمياء تطبيقية

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال77.0620200معلم صفتربيةإجازة1998-07-20طرطوس10180008282شفيقهرهف محمد سعود167114101673

اقتصادإجازة1992-09-04طرطوس10160041456عدلهرنيم يونس عباس167214101674
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.8320210

اقتصادإجازة1981-12-20طرطوس10010162192جوزفينريما اديب حسن167314101675
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.8320210

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال74.8720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-20طرطوس10050013668سميرهرهف علي احمد167414101676

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.5720090مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-10-30طرطوس10160007216اناهيدسلفا ابراهيم صقر167514101677
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

389مراقبوزارة المالية391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.4920190حقوقحقوقإجازة1995-09-10حماه05150087372غادهبشرى عيسى حسن167614101678

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.5420212التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10040032264فتاةعلي بدر احمد167714101679

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.3820165حقوقحقوقإجازة1990-10-06طرطوس10160002178بديعهقصي سلمان العجي167814101680

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.1620160حقوقحقوقإجازة1989-02-22الالذقية06010034187نجاحوئام عزات ميهوب167914101681

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.4820180مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10040002900وفاءمرام مايز حسن168014101682
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية389مراقبوزارة المالية401دارسوزارة الماليةالال62.8320220حقوقحقوقإجازة1998-02-02طرطوس10100027801نبيهامنذر علي مخلوف168114101683

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال62.5320211دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-01-10طرطوس10020028915نهىيعقوب محمد المصري168214101684

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.4020190التمريضالتمريضإجازة1995-04-10طرطوس10030024070رضارشا محمد مظلوم168314101685

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة الماليةالنعم57.1220200حقوقحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10100011331علمااريج علي شعبان168414101686

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.7620180معلم صفتربيةإجازة1994-09-01طرطوس10150007103نجوىنورا عزيز اسماعيل168514101687

804دارسوزارة الموارد المائية212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.6220220حقوقحقوقإجازة1997-03-15طرطوس10110016395هيامآالء جابر سليمان168614101688

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال70.8120170معلم صفتربيةإجازة1992-01-01طرطوس10090084153داللرقيه طالل حسين168714101689

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.0220130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-04-07طرطوس06010365536مريمريم يوسف حسن168814101690
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال70.4420170معلم صفتربيةإجازة1994-01-01طرطوس10090084155داللبدور طالل حسين168914101691

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال58.3120145حقوقحقوقإجازة1986-03-11طرطوس10010159138نواهدغدير جبران حسن169014101692

1069مدرسوزارة السياحةالال70.1720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01طرطوس10180007704نجاحمروى جبر كردي169114101693

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.1220110مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-11-05طرطوس10010159055جميلهسلوى عزيز قرحالي169214101694
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.1320154إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-02طرطوس10010112839نواهدحسان جبران حسن169314101695
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال73.6620190محاسبةاقتصادإجازة1997-06-01طرطوس10100013382ميادهلمى فؤاد حسن169414101696

390دارسوزارة الماليةالال58.5320210حقوقحقوقإجازة1996-05-20الالذقية06200024179ساميهرهف نيروز صقر169514101697
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

393دارسوزارة الماليةالال74.3420170محاسبةاقتصادإجازة1995-01-30طرطوس10260028470فتاةمحمد اسماعيل نده169614101698
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال70.8920160مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-05-12طرطوس10010133293عليامريم محمد قرحالي169714101699

393دارسوزارة المالية399دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال67.9120100محاسبةاقتصادإجازة1987-03-10طرطوس10160009935راغدهوداد جورج شلوف169814101700

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.7120080إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-07-12طرطوس10010038870هالهكنده نديم عمار169914101701

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال83.1220180معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس05160028740جميلهراما مصطفى احمد170014101702

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.3620200التمريضالتمريضإجازة1996-01-01طرطوس10010093565سهامعلي محمد ابراهيم170114101703

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.1620130مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-09-29طرطوس10160018556سحابهبه حسن سليمان170214101704
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةنعمال64.9420170معلم صفتربيةإجازة1994-09-25طرطوس10040007369الهاممي مدين عيسى170314101705

1069مدرسوزارة السياحةالال59.3020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-21طرطوس10230000366خلدهشذا عقيل عمران170414101706

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.1020163حقوقحقوقإجازة1987-03-08طرطوس10010105871ثناءمحمد محمود درغام170514101707

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال55.2220060اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1967-11-10طرطوس10280012622نجاحكوثر عز الدين الزهر170614101708
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال58.8520060محاسبةاقتصادإجازة1979-01-26طرطوس10010072033وجيهاورده محمد غريب170714101709

اقتصادإجازة1979-12-01طرطوس10010004323مفيدهسناء محمد االسماعيل170814101710
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال81.7020210

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

إجازة1999-04-01طرطوس10010054045ليلىخضر بسام الشيخ170914101711
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.1120210كيمياء بحته

101معلم صفوزارة التربيةالال65.2520180معلم صفتربيةإجازة1994-09-10طرطوس06110037168فلايرهبه بسام عيسى171014101712

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال62.6720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-01طرطوس04190053991منىسوزانا خليل االبراهيم171114101713

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال61.5220130إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-10-06طرطوس10220011185نجاةلما مدحت حسن171214101714

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال61.8720182حقوقحقوقإجازة1993-01-20طرطوس10160147185هناءعلي سعيد احمد171314101715

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال71.5020210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1996-03-08طرطوس10110006399محاسنلجين محمود منصور171414101716

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال61.8320150حقوقحقوقإجازة1989-01-20طرطوس10020025148كوكبريم مشهور لهيا171514101717

41 من 23صفحة  13:11:43 16/05/2022طبع من قبل رشا قاسم بتاريخ 



األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.4520180محاسبةاقتصادإجازة1995-07-27طرطوس10010136819املعال سمير سالمي171614101718
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.5720170مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-01-17طرطوس10020018060املسرى نديم علي171714101719
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.8820183تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10040004656ثناءعلي عماد محمد171814101720

802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.7420210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-01-02طرطوس10020017452ثناءحال علم الدين ابراهيم171914101721
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال68.0920100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-07-17طرطوس10250001907احالمسماح عدنان عبود172014101722

398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.9220223حقوقحقوقإجازة1992-02-16طرطوس10280003902وفيقهمضر توفيق مرهج172114101723

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.2720110محاسبةاقتصادإجازة1986-01-29طرطوس10160029781سفيرهفاتن صالح ديب172214101724
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.6520190مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-05-03طرطوس10220042697حنانالرا ابراهيم محمود172314101725

1069مدرسوزارة السياحةالال63.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-10طرطوس10160161547جميلههبة عدنان احمد172414101726

804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال65.6820191دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-02-14طرطوس10150004382غنوهعلي توفيق مرهج172514101727

802مدققوزارة الموارد المائيةالال59.3820030إدارة أعمالاقتصادإجازة1978-11-24طرطوس10160107541بديعهاحمد محمد احمد172614101728
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

86مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربيةالال68.3320190تربية رياضيةتربيةإجازة1995-03-08طرطوس10050007293رباحلجين يوسف شاهين172714101729

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3520130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-12-01طرطوس10020019878فردوسرشا مصطفى محمد172814101730

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال72.4220220صيدلةصيدلةإجازة1998-01-06طرطوس10160078081منيرهجلنار عبد الكريم سالمه172914101731

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.6020184حقوقحقوقإجازة1987-08-15طرطوس10010034144سحرمحمد سعد السكاف173014101732

67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةنعمال56.4420172علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-11-18طرطوس10260034276ابتساممحمد فايز عيسى173114101733

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.3320211حقوقحقوقإجازة1994-03-01طرطوس10160110378زينبيوسف محسن خطيب173214101734

392دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال58.0420220حقوقحقوقإجازة1996-11-02طرطوس10160051878منىمروه غياث علي173314101735

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3420211التمريضالتمريضإجازة1994-10-10طرطوس10010080735بشرىمقداد باسم عيسى173414101736

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.5820080مصارف وتأميناقتصادإجازة1983-08-03طرطوس10090017018ناهيهصفاء فؤاد ورده173514101737
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال63.5520070محاسبةاقتصادإجازة1984-10-19طرطوس10130005649يوسفيهميساء نجيب معوض173614101738

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.2920180معلم صفتربيةإجازة1996-01-23طرطوس10010070672سندسجيسيكا محمد مصطفى173714101739

92مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربية86مدرسوزارة التربيةالال71.4120172تربية رياضيةتربيةإجازة1994-01-01طرطوس10020024513نهىمكائيل غسان ابراهيم173814101740

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال64.9420220معلم صفتربيةإجازة1999-06-28حمص04010737082زيناغفران حسام محفوض173914101741

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال62.9920220معلم صفتربيةإجازة1998-02-21طرطوس04030092951اكتبارغيثاء شريف السليمان174014101742

إجازة1996-02-23طرطوس10120009882صباحمادلين سالم حبيب174114101743
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.1520210كيمياء تطبيقية

1069مدرسوزارة السياحةالال55.6320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-02-08طرطوس10090035964امونهيام محمود ابراهيم174214101744

1069مدرسوزارة السياحةالال64.3420150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-10-15طرطوس10010139777سلمىعبير ياسين شدود174314101745

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال80.1020190معلم صفتربيةإجازة1997-10-06طرطوس10110012729فيروزأنغام علي حمود174414101746

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال67.3120090جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1986-12-11الالذقية06110038894رئيفهرنا معين شعبان174514101747

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال72.7220210معلم صفتربيةإجازة1997-09-02طرطوس10020014384وثامسوسانا حاتم مرعي174614101748

804دارسوزارة الموارد المائيةالال68.2820160حقوقحقوقإجازة1988-07-05حماه05020092783هيامفاطمه علي االبراهيم174714101749
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.8220200تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-03-10طرطوس10010059538رانيهنتالي مدين قدور174814101750
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية400دارسوزارة الماليةالال71.4020110حقوقحقوقإجازة1989-10-11طرطوس10240017948جميلةرندا عبد الكريم حمادي174914101751

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.4620160حقوقحقوقإجازة1993-06-01طرطوس05150029347وفاءزينب محمد الخير175014101752
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال63.9020140مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-07-15طرطوس10010065850كوكبحنان وجيه سليمان175114101753
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

91مدرسوزارة التربية90مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربيةالال69.3520200تربية رياضيةتربيةإجازة1996-06-18طرطوس10220043147منالشيرين علي يوسف175214101754

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.9820190مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-07-03طرطوس10020009280نهادعال عاطف الظماطي175314101755
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال55.3320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-02-20طرطوس10260020168سهامسناء هالل سليمان175414101756

1069مدرسوزارة السياحةالال60.7220070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-12-28طرطوس10230011026سهامصبري يوسف يوسف175514101757

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.0220182حقوقحقوقإجازة1993-01-01طرطوس10040016069سعادعبدالرحمن محمد ابراهيم175614101758

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةنعمال60.6220190معلم صفتربيةإجازة1998-01-05طرطوس10160090201سالمرنا رفيق حسن175714101759

إجازة1997-01-01طرطوس10010000029سعادمحمود علي قاسم175814101760
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.7320210لحام وتشكيل معادن

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال77.0720180التمريضالتمريضإجازة1996-01-02طرطوس10040004708فتاةبراءه بدر أحمد175914101761

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.0520220معلم صفتربيةإجازة1994-05-30طرطوس10160009471كوكبنور محمود زيدان176014101762

1069مدرسوزارة السياحةالال63.5020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-05-20طرطوس10220023852كوكبيسرى علي ديبان176114101763

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.9120193التمريضالتمريضإجازة1995-05-02طرطوس10230023352هناءاياد علي عساف176214101764

1069مدرسوزارة السياحةالال56.3920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-25طرطوس10230018542نجيحهسمى غسان علي176314101765

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال75.5320220معلم صفتربيةإجازة2000-01-04حمص04120038985نهادمنار يعقوب صالح176414101766

393دارسوزارة الماليةنعمال65.7420210محاسبةاقتصادإجازة1983-12-20طرطوس10160056209جهينهفاتن بديع معربس176514101767
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

وزارة النفط والثروة المعدنية397دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال63.5320070محاسبةاقتصادإجازة1982-07-19طرطوس10010017455مفيدهميساء احمد حمدان176614101768
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال59.9020140إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-01-23طرطوس10010023532مفيدهجيداء احمد حمدان176714101769

إجازة1998-03-01طرطوس10160118895وزيرهرؤى نزيه ابراهيم176814101770
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.4820200كيمياء بحته

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.2020200معلم صفتربيةإجازة1996-09-23طرطوس10160118705رانيهنغم فادي علي176914101771

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.5120210معلم صفتربيةإجازة1996-06-01حمص04120104398هنديارا حسين الرستم177014101772

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال67.1820140تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1982-02-20طرطوس10160051389منىاريج يوسف حمود177114101773
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.4120140التمريضالتمريضإجازة1992-03-23طرطوس10140014833سميرهعفراء محسن ابراهيم177214101774

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال79.0520190التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10100021049منيرهبتول صالح محمد177314101775

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال89.4320210معلم صفتربيةإجازة1999-02-08طرطوس10150001723ناديامرام عبد الستار ابراهيم177414101776

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال62.3720210حقوقحقوقإجازة1996-08-22طرطوس10260026010جهينههديل اصف غانم177514101777

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.6020210محاسبةاقتصادإجازة1995-06-05طرطوس10280005994عليهايمان علي علي177614101778
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.0220201مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-08-17طرطوس10160018146امالحسن اديب شباط177714101779

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.5620200بيئةهندسة مدنيةإجازة1996-01-25طرطوس10160115686ابتساملونا صالح بلقيس177814101780

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية395دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال53.9320110حقوقحقوقإجازة1975-04-20طرطوس10160039114ماريهنبال محسن الشامي177914101781

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل103معاون رئيس شعبةوزارة التربية397دارسوزارة الماليةالال69.8320180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-07طرطوس10280012444عطافعدي محمد خطيب178014101782

400دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال56.6020170حقوقحقوقإجازة1993-03-08طرطوس10220010467ميريم يوسف خليل178114101783

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.2020080مالية ومصارفاقتصادإجازة1984-05-28طرطوس10010043917مريمرفاه محسن معروف178214101784
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال64.6220200حقوقحقوقإجازة1993-05-11طرطوس10030016335احالمسليمان عبدالكريم عجوه178314101785

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال64.5720210معلم صفتربيةإجازة1998-01-20طرطوس10050020011منىآمنه عبد هللا ياسين178414101786

400دارسوزارة المالية398دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال59.4420147حقوقحقوقإجازة1989-01-13طرطوس10220017222سكينهعمار جودت عيسى178514101787

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.9520210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01طرطوس10170016426شوقيهايناس معين محمد178614101788
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.1520170معلم صفتربيةإجازة1993-10-21طرطوس10170028505فلايريارا عظم ابراهيم178714101789

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.9520190معلم صفتربيةإجازة1998-01-02طرطوس10170028503فلايرعال عظم ابراهيم178814101790

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال69.9120210محاسبةاقتصادإجازة1996-04-07طرطوس10010131240غصونايناس مثلج هاشم178914101791

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.0520190إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10010138155نعيمهرشا رجب حسن179014101792
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1084منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال62.5720128مالية ومصارفاقتصادإجازة1986-08-26طرطوس10100015149ظهيرهبالل علي شعبان179114101793
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.8620180محاسبةاقتصادإجازة1993-06-11طرطوس10010026197نجوىسارة علي علي179214101794

1069مدرسوزارة السياحةالال56.6520060لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-05-10طرطوس10130016425نمنومسحر غانم سليمان179314101795

1069مدرسوزارة السياحةالال68.9220150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-07-18طرطوس10250006268سميرةوالء علي خضور179414101796

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.5120160حقوقحقوقإجازة1990-01-01طرطوس10020009214هيامرفيف عادل الظماطي179514101797
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية1086محلل بيئة عمل

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.2520080إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-10-17طرطوس10010044351سميرهدينا محمد دلول179614101798
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال58.0520110محاسبةاقتصادإجازة1982-08-28طرطوس06120023436خيزرانمي امين حسون179714101799
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال69.6320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-20طرطوس10050005301فاتنلما علي أحمد179814101800

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.7620150معلم صفتربيةإجازة1989-07-20طرطوس10160141154امينهراما خضر الطويل179914101801

1069مدرسوزارة السياحةالال60.8520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10220008166فلايربشرى محمد سليمان180014101802

1069مدرسوزارة السياحةنعمال58.5220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1983-06-13طرطوس04120098545نوفاهيفاء علي الشمالي180114101803

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال55.7520120حقوقحقوقإجازة1986-01-02طرطوس10230001202نجيبهمي كامل محمد180214101804

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.1020170محاسبةاقتصادإجازة1993-07-18الالذقية06010300605اميرهابراهيم يوسف حسن180314101805

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال76.7520210محاسبةاقتصادإجازة1998-06-25طرطوس10220013929ملكريم جودات زاهر180414101806

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال55.8120211حقوقحقوقإجازة1994-11-17حمص04230016604كروانعلي حسن الحموي180514101807

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال58.5020180معلم صفتربيةإجازة1995-08-22طرطوس10160093285اليسبشرى جاد هللا بولس180614101808

1069مدرسوزارة السياحةالال74.9520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10020038594فوزيهسمر محمد محمد180714101809

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية400دارسوزارة الماليةالال63.1120142حقوقحقوقإجازة1990-06-08طرطوس10240013807سعدهربيع محمد علي180814101810

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال72.7920192إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-05-15طرطوس10110027023امتثاليوسف حيدر الشيخ180914101811
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

اقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10010168694هدىنسرين مظهر الضابط181014101812
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.5120210

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.1320200معلم صفتربيةإجازة1996-04-15طرطوس10030018648لوريسساره عبد هللا حجار181114101813

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.7020210محاسبةاقتصادإجازة1998-06-03طرطوس10010044407سميرامريم امين دلول181214101814

71مدرسوزارة التربيةالال67.1120179شريعةشريعةإجازة1989-05-01طرطوس10050025583سحرمحمد ابراهيم الدالي181314101815

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.5620190هنسة غذائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1995-08-29حمص04030081743سميرهروان عيسى الخليل181414101816

1069مدرسوزارة السياحةالال63.5320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-06طرطوس10040016802منىنغم أحمد حسام الدين181514101817

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2420220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-17طرطوس10160081016سناءزينه نبيل سليمان181614101818

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال79.5320170معلم صفتربيةإجازة1995-09-20طرطوس10010092093انيسهوفاء محمود سليمان181714101819

اقتصادإجازة1988-02-23طرطوس10160012536امينهأمل عبد الحكيم رستم181814101820
التمويل واالستثمار 

والمصارف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال56.9720140

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال84.8720190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-21طرطوس10260002921ميساءرؤى أحمد حسن181914101821

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال56.70201910حقوقحقوقإجازة1985-08-07طرطوس10040005221فتاةبسام مصطفى مصطفى182014101822

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.1720170مالية ومصارفاقتصادإجازة1993-08-31طرطوس10010140881رضيهلمى يوسف يوسف182114101823
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال67.0420190محاسبةاقتصادإجازة1993-09-05طرطوس10010001870جوماناليلى نافذ القبيلي182214101824
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء126معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.0520120التمريضالتمريضإجازة1989-07-10طرطوس10160049794عدلهندى احمد ناصيف182314101825

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.6020150إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-03-01طرطوس10020043386سكينهلميا علي شعبان182414101826

اقتصادإجازة1981-10-30طرطوس10010044756عزيزهثونا توفيق شاليش182514101827
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.6820210

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.1620140هندسة كيميائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1991-01-01طرطوس10240006460ناديامياده علي محرز182614101828

66مدرسوزارة التربية63مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربيةالال56.7320160علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1992-05-06طرطوس10010092999يسرىالرا سمير زيود182714101829

1069مدرسوزارة السياحةالال81.5620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10040026761الهامحال حسن بلول182814101830

إجازة1997-01-01طرطوس04120061409عائدهلبانه سليمان شوهر182914101831
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.8320210كيمياء بحته

212محلل إداريوزارة الكهرباء400دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال71.7420180حقوقحقوقإجازة1995-03-08طرطوس06090010250املريم حسان بركات183014101832

1069مدرسوزارة السياحةالال62.3120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-24طرطوس10030037217ميادةورود حسان اسماعيل183114101833

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال60.0020210مصارف وتأميناقتصادإجازة1974-05-25طرطوس10010075666مريمباسمه محمد عبدهللا183214101834

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال81.5420200مصارف وتأميناقتصادإجازة1991-01-05طرطوس10020016550باسماريهام منذر محمد183314101835

803مدققوزارة الموارد المائية394دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.4420190محاسبةاقتصادإجازة1994-09-24طرطوس10240017017شاديااحمد بهجت سليم183414101836

101معلم صفوزارة التربيةالال77.4220180معلم صفتربيةإجازة1995-03-01طرطوس10090068309فاطمههنادي جميل السكيف183514101837

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال74.3220200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-05طرطوس10020004854هويدهاروى ناصر الفتى183614101838

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال62.0620190حقوقحقوقإجازة1990-08-10طرطوس10010122180هناءزينه محمود زغبور183714101839

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال62.1320190معلم صفتربيةإجازة1997-01-13طرطوس10090075503سهاملوجين حبيب عيسى183814101840

1069مدرسوزارة السياحةالال60.4620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-19طرطوس10040003425نجيحهمحمد ابراهيم سلوم183914101841

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال63.2820190حقوقحقوقإجازة1995-10-01طرطوس10030026113فاطمهسحر احمد بالل184014101842

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.5520140مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-02-02طرطوس10160126779ميشذا يوسف مصطفى184114101843

1069مدرسوزارة السياحةالال69.2120110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-15طرطوس10230018638أمنيهديما نجم رستم184214101844

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال78.7620160معلم صفتربيةإجازة1994-02-05طرطوس10010080464داللرزان محمد اسماعيل184314101845

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال75.8420150محاسبةاقتصادإجازة1992-08-13طرطوس10010082858رجاءنور علي ايوب184414101846

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال67.4120150محاسبةاقتصادإجازة1992-10-06طرطوس10160105027ودادعالء بسام حيدر184514101847

1069مدرسوزارة السياحةالال65.8620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-25طرطوس10010101484زيناسماهر احمد مرعي184614101848

1069مدرسوزارة السياحةالال59.5820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-27طرطوس10010180531هيبهخيريه محمد رضوان184714101849

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.0620173حقوقحقوقإجازة1989-09-03طرطوس10140003302فوزهحسان احمد احمد184814101850

1069مدرسوزارة السياحةالال61.4420140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-03طرطوس10030031548مهديهرهام علي حسن184914101851

إجازة1994-07-07طرطوس10030031240مهديههديل علي حسن185014101852
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.7920170ميكانيك عام

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال80.8820100محاسبةاقتصادإجازة1989-01-12حمص10030007372مهديهغنوه علي حسن185114101853
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.3520180معلم صفتربيةإجازة1995-10-28طرطوس10010126339املسراب سميح غنوم185214101854

إجازة1992-05-28طرطوس10090118604انعامكاترين موسى زاهر185314101855
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.4220160كيمياء تطبيقية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.9420210التمريضالتمريضإجازة1997-02-10طرطوس10100021458ثناءلينا ناصر سليمان185414101856

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.5020210معلم صفتربيةإجازة1997-01-01حماه05010258841ميادهبشرى حسين المحمود185514101857

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال73.4620220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حمص04120073049صباسالف حسين قصيعه185614101858

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال72.8120170معلم صفتربيةإجازة1993-07-25طرطوس10090051925تغريدنور عيسى سعود185714101859

1069مدرسوزارة السياحةالال62.7820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-05-01طرطوس10270009257رئيفهصبا محمد خزام185814101860

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.6720140حقوقحقوقإجازة1991-10-15طرطوس10160034624سالمخضر رشيد عبد الحميد185914101861
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال62.7220050جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1980-08-11طرطوس10130010131حليمهسموءل ابراهيم زغيبي186014101862

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.9320200التمريضالتمريضإجازة1996-01-02طرطوس10090035758الهامنغم حسين موسى186114101863

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال66.6220210حقوقحقوقإجازة1991-06-13طرطوس10160084176سمياعال نور الدين المقدم186214101864

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.5520210التمريضالتمريضإجازة1997-02-17طرطوس10010090652وفاءتيماء محمد حسن186314101865

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.0320210معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10010109564سهاملجين محمد سعود186414101866

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.8120210معلم صفتربيةإجازة1992-03-18طرطوس10110030223عفراءهال علي علي186514101867

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال62.8920190حقوقحقوقإجازة1997-01-02طرطوس10160132512دعدحال حيدر احمد186614101868

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.2520110إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-09-01طرطوس10220016769جهينهأيمن معال معال186714101869
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية398دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.3620080حقوقحقوقإجازة1976-11-20طرطوس10260005724رحيلهرانيا علي شاهين186814101870

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.3220170التمريضالتمريضإجازة1995-01-01طرطوس10020030242ناديانغم علي ابراهيم186914101871

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.2520210التمريضالتمريضإجازة1998-01-15طرطوس10160083308نديمهآيه رضوان طنبري187014101872

1069مدرسوزارة السياحةالال60.6420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-03طرطوس10280012282ودادبتول سليمان خضر187114101873

1069مدرسوزارة السياحةالال67.0920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-05-20طرطوس10160139172مناليارا محمد سليمان187214101874

397دارسوزارة الماليةالال69.5520170محاسبةاقتصادإجازة1994-06-10طرطوس10280014615هناءرنا ياسين احمد187314101875
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال77.5120200معلم صفتربيةإجازة1998-04-10طرطوس10040018871ندالمى حيدر عبود187414101876

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.7320150مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-05-05طرطوس10010078369داللرنيم مظهر علي187514101877

391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة الماليةالال66.6420220حقوقحقوقإجازة1998-05-10الالذقية06020039808منىسجى غياث راعي187614101878

396دارسوزارة المالية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.6320211محاسبةاقتصادإجازة1994-04-13طرطوس10160071739حنانعمار نزيه عثمان187714101879

394دارسوزارة المالية399دارسوزارة المالية1070مدرسوزارة السياحةالال72.7320170محاسبةاقتصادإجازة1994-07-07طرطوس10240021852نعيمهمرام علم عثمان187814101880

802مدققوزارة الموارد المائيةالال77.4720210محاسبةاقتصادإجازة2000-01-01طرطوس10010178532سعادليال حكمت حسن187914101881
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
393دارسوزارة المالية77رئيس شعبة الموارد البشرية

68مدرسوزارة التربيةالال61.0720154علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1986-08-25طرطوس10020034799عائدةباسل محمد خنيجر188014101882

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال66.6720140محاسبةاقتصادإجازة1988-01-02طرطوس10160134284ابتسامباسل نواف سنيور188114101883

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال63.7820120إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-10-22طرطوس10160132741خديجهفاطمة فتيحه محفوض188214101884
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
658رئيس شعبةوزارة الدفاع77رئيس شعبة الموارد البشرية

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.7720170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10160124359مهىرهف محمد علي188314101885

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.8020200محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010051090منيرهبانا محمد غنام188414101886

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.1820210هنسة غذائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1997-01-10طرطوس10010149504ميادهديمه سهيل زيدان188514101887

1069مدرسوزارة السياحةالال67.3520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-13طرطوس10230010953فداءمها يونس سلمان188614101888

392دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال56.9520157حقوقحقوقإجازة1985-02-11طرطوس10220017267شفيقهعلي جمال يوسف188714101889

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.0420145حقوقحقوقإجازة1988-08-05طرطوس10020003280فاطمهسمؤل ناصر صالح188814101890

1069مدرسوزارة السياحةالال68.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-08-08طرطوس10180010116سالمجيانا امين سليمان188914101891

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.7520190معلم صفتربيةإجازة1996-11-16طرطوس10110012871صبريهرانيا حسن محمود189014101892

1069مدرسوزارة السياحةالال60.1720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-23طرطوس10220035005رسميهنبيله جودت جنيد189114101893

1069مدرسوزارة السياحةالال58.0820170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-09-01طرطوس10010140822نهادليال بهجت حسين189214101894

802مدققوزارة الموارد المائيةالال62.6720110إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-04-22طرطوس10160146759وعدغروب سعد أسبر189314101895
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

804دارسوزارة الموارد المائيةالال59.2020120حقوقحقوقإجازة1982-02-14طرطوس10020010784سميرهدالين احمد احمد189414101896
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية399دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال69.2420162محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10180001700نزيههمحمد حليم أحمد189514101897

1069مدرسوزارة السياحةالال56.8220180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-01طرطوس10010156054زينهمايا محي الدين طياره189614101898

1069مدرسوزارة السياحةالال57.2920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01الحسكة08020072637كطنهاميره ابراهيم الغريب189714101899

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال81.6420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-12-27طرطوس10280016139نديمهبراءة نظير ميهوب189814101900
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال59.7820120إدارة أعمالاقتصادإجازة1980-10-26طرطوس10130000780جهيدهدياال عاطف السقا189914101901
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
658رئيس شعبةوزارة الدفاع77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال62.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-07طرطوس10160053215سكارهبه طالل سليمان190014101902

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية803مدققوزارة الموارد المائيةالال71.7520130محاسبةاقتصادإجازة1990-03-08طرطوس10010079218ربىراما محمد عروس190114101903

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال59.53201110مالية ومصارفاقتصادإجازة1986-10-13طرطوس10220028048سميرهعالء محي الدين سليم190214101904

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.9820200محاسبةاقتصادإجازة1996-02-20طرطوس10010066035عائدهرهف محمود احمد190314101905
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

509معاون رئيس كتابوزارة العدلنعمال61.4620130حقوقحقوقإجازة1990-01-15طرطوس10010159161نوالمي محمود ديوب190414101906
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال66.7820136حقوقحقوقإجازة1989-03-13طرطوس10010146479ليلىمحمد سلمان حسن190514101907
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

إجازة1998-02-15طرطوس10160159680فوزيهمرام غالب منصوره190614101908
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.8520210كيمياء بحته

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.3520140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-30طرطوس10050012763سليمهسالي محمود المطرح190714101909
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال56.1520182لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-17طرطوس10220031692جومانهعلي عز الدين منصور190814101910

1069مدرسوزارة السياحةالال67.4820100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-20طرطوس10220006784سكينهمايا محمد قاسم190914101911

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.9620163محاسبةاقتصادإجازة1990-02-05طرطوس10040007229دعدعلي عادل محمد191014101912
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال72.5620170محاسبةاقتصادإجازة1994-03-21طرطوس10160114164اميمهيارا عيسى شعبان191114101913
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

396دارسوزارة الماليةالال72.1520180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-02طرطوس10180002441نهىرهف كامل وسوف191214101914
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال59.3120175دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-08-28طرطوس10160142315وجيهامنهل عدنان خردق191314101915

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال84.4320200معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10160067199ليلىايناس منصور عجايا191414101916

اقتصادإجازة1986-01-02طرطوس10030023137جميلهرشا كاسر محمد191514101917
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.7820210

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

99معلم صفوزارة التربيةالال77.7320220معلم صفتربيةإجازة1999-03-01حمص04120072257فاتنمرح سليمان قموحي191614101918

100معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.6820200معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10010053168سعادهبه هشام العمشه191714101919

804دارسوزارة الموارد المائيةالال60.3020150حقوقحقوقإجازة1992-02-25طرطوس10010146774نهىحسن علي سليمان191814101920
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
392دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-10طرطوس10030039223الهامدانيا علي شحود191914101921

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال67.9920140مالية ومصارفاقتصادإجازة1989-01-03طرطوس10090030690ازدهاربانه محمد ضوا192014101922
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.4920200التمريضالتمريضإجازة1997-02-25طرطوس10180010527اماللجبن حليم عثمان192114101923

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.6220180معلم صفتربيةإجازة1995-08-05طرطوس10010076921نسبمروه محمد سيمير192214101924

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.4920210مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-01-15طرطوس10260031597أميرهمريانا عدنان حمدان192314101925

395دارسوزارة الماليةالال63.6820172دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-01-15طرطوس10160070821نجيبهحسن محمد منصور192414101926
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال58.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-11طرطوس10160057683فاطمهعهود مالك منصور192514101927

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال56.3720210حقوقحقوقإجازة1995-05-03طرطوس10100006063ليالمها احمد ابراهيم192614101928

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال72.4020210معلم صفتربيةإجازة2000-01-29حمص04120037421رندهثروت ناصر الشمالي192714101929

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءنعمال55.3120160حقوقحقوقإجازة1980-11-15طرطوس10220041196سهيالحكمت احمد اسعد192814101930

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.8420210التمريضالتمريضإجازة1995-04-13الالذقية06120015434فيروزلورين عصام محمود192914101931
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال66.6820220إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-05طرطوس10100014532فادياربا ابراهيم حسان193014101932

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2520200التمريضالتمريضإجازة1996-01-30طرطوس10220022337سميرهمنار صالح سليمان193114101933

1069مدرسوزارة السياحةالال64.7220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-10طرطوس10140012407اميليارنا غسان جنود193214101934

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.8020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-15طرطوس10160117984نجوىحال محمود معال193314101935

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.1020140التمريضالتمريضإجازة1992-01-01طرطوس10160136806عليهبسمه بسام سليمان193414101936

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.9520130التمريضالتمريضإجازة1991-01-01طرطوس10010150970سهامنغم عدنان معيطه193514101937

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.9220190معلم صفتربيةإجازة1997-09-15طرطوس10260002005نهلهنعمى منذر نده193614101938

1069مدرسوزارة السياحةالال57.2220100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-11-05طرطوس10040027924نوالابتهاج محمود احمد193714101939

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.0520180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-25طرطوس10230025735منيفهشروق علي حسن193814101940
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

212محلل إداريوزارة الكهرباء804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.0820205حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10020026747سلمهمحمد عبد هللا منصور193914101941

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.5820150هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-05-06طرطوس10010154114منيرهأريج علي رحال194014101942

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.0220170التمريضالتمريضإجازة1992-06-11حمص04220049804غازيهسماره هيثم الكرع194114101943

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال72.5020160معلم صفتربيةإجازة1995-01-09طرطوس10010138256رانياناديا جورج وهبي194214101944

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.5720200إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-10-06طرطوس10030036618رويدهقمر جهاد الشاعر194314101945
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

395دارسوزارة الماليةالال65.7220220حقوقحقوقإجازة1998-01-01طرطوس10160079192ندىبشرى نصر احمد194414101946
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال71.7820160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-17طرطوس10090043959عايدهيارا علي سليمان194514101947

84مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربيةنعمال71.2720182تربية رياضيةتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10010146829انتصارمحمد عيسى سليمان194614101948

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال66.4520180معلم صفتربيةإجازة1994-04-07طرطوس10010121546نزيههفاتن ايمن عبود194714101949

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.2120180مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-05-01طرطوس06090105898ثناءبشرى ملحم محمد194814101950
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال59.9620180معلم صفتربيةإجازة1988-12-07طرطوس10010083496سحرريم دياب طعمة194914101951

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.7520220معلم صفتربيةإجازة1999-03-08حمص04120077243احالمهديل حافظ بياض195014101952

84مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية85مدرسوزارة التربيةالال68.9920210تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-15طرطوس10220009571ميساءمحمد يوسف معال195114101953

391دارسوزارة الماليةالال62.3020220حقوقحقوقإجازة1999-01-01طرطوس10090029503ربيحهمرح غسان علي195214101954
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.3820150الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1992-02-01طرطوس10130005470عائدهرغده جبرا خولي195314101955
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال64.8020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-06-01طرطوس10130000150مريمروان خليل الخطيب195414101956

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.0620220حقوقحقوقإجازة1999-01-10طرطوس10090009254نجاةمايا محمود حلوم195514101957

1069مدرسوزارة السياحةالال70.4820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-21طرطوس05150102079امينهلوبان عيسى عيسى195614101958

1069مدرسوزارة السياحةالال68.0720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-01طرطوس05150101949امينهنيروز عيسى عيسى195714101959

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.7620210بيئةهندسة مدنيةإجازة1995-01-01طرطوس10090051161سميعههيا معين سودان195814101960

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.2520140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-04-30طرطوس10010034826محاسنحال عادل علي195914101961
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال56.5220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-02-17طرطوس10130000144مريمبديعه خليل الخطيب196014101962

1069مدرسوزارة السياحةالال56.4120090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1979-02-22طرطوس10160645747فاطمهسحاب مصطفى جاويش196114101963

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال63.0020220معلم صفتربيةإجازة1998-07-20طرطوس10100026654سلوىريم احمد خزام196214101964

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.5720190التمريضالتمريضإجازة1997-02-15طرطوس10120016110تماسيلعلي ابراهيم ميا196314101965

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.9320130التمريضالتمريضإجازة1991-07-30طرطوس10160072621سميرههبه يوسف محمد196414101966

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال82.1620150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-03-08طرطوس10160047676نجالرشا رضوان درويش196514101967

1069مدرسوزارة السياحةالال64.8920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-01-01طرطوس10040005920سالمإباء يونس كناج196614101968

401دارسوزارة المالية392دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال59.7820191حقوقحقوقإجازة1992-03-05طرطوس10010134200فاطمهاسامه علي ابراهيم196714101969

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.7320143حقوقحقوقإجازة1988-08-25طرطوس10050005420حناننهاد بهجت شالحه196814101970

67مدرسوزارة التربية68مدرسوزارة التربية62مدرسوزارة التربيةالال64.3220210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1995-10-10طرطوس10230010306ملكهبشرى خضر ابراهيم196914101971

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4420180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10020000741الهامريم نورالدين ديب197014101972

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.0220130حقوقحقوقإجازة1985-06-11طرطوس10260012316مريمنهلة نديم معروف197114101973
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية1086محلل بيئة عمل

394دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.0120170محاسبةاقتصادماجستير1995-09-10طرطوس10040002920اعتدالليلى فؤاد محمد197214101974

1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.4520110إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-08-05طرطوس10160002466محاسنميس كاسر المرابع197314101975
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلمينعمال57.6020160إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-07-26طرطوس10030043400جوريهباسمه ابراهيم الجردي197414101976
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.9720170التمريضالتمريضإجازة1993-05-25طرطوس10160058166رئيفهعال سهيل يوسف197514101977

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.4220190معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10270014129منىورود حبيب علي197614101978

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال73.8820210محاسبةاقتصادإجازة1998-11-05طرطوس10220014390فاطمةسالف غسان محمد197714101979

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.1220200التمريضالتمريضإجازة1997-03-22طرطوس10110000176اميمهابتسام احمد زينب197814101980

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.1220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-11-16طرطوس10250007157سماهريوسف عيسى هزيم197914101981

1069مدرسوزارة السياحةالال63.8420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-10طرطوس10030012511محاسنمريم محمود جاسر198014101982

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةنعمال62.2720220معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10020012706محسنههيا مدحت محمد198114101983

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال76.8820220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10020034649نجوىرينا علي حسن198214101984

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال58.6720220معلم صفتربيةإجازة1993-09-25طرطوس10140005203فاطمهميرنا محمد عيسى198314101985

1069مدرسوزارة السياحةالال58.2820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10طرطوس10040018323نجاةخلود علي زيفه198414101986

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال80.5120210محاسبةاقتصادإجازة1998-10-20طرطوس10220017916عالمرح حسن نصر198514101987
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.3620210معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس05090014592ماجدولينوجد عدنان هاشم198614101988

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10090009126انعامهيا يوسف رحال198714101989

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال74.0020210معلم صفتربيةإجازة1999-05-26طرطوس10160108402سناءغيداء شحاده حيدر198814101990

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.6520172حقوقحقوقإجازة1990-05-11طرطوس10150011894سحرعالء علي عبدهللا198914101991

1069مدرسوزارة السياحةالال66.6920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10040017860هدىعفراء رسالن جنود199014101992

401دارسوزارة الماليةالال57.7720162دراسات قانونيةحقوقإجازة1985-07-05طرطوس10100014961لبينامحمود ابراهيم احمد199114101993
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.5320210معلم صفتربيةإجازة1999-01-18حماه05120053379عائداعبير أحمد يوسف199214101994

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.8920210معلم صفتربيةإجازة1999-08-17طرطوس10260001739فادياأريج عيسى محمد199314101995

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال74.4420220معلم صفتربيةإجازة2000-01-10طرطوس10020031190هندريماز حسان جنود199414101996

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.3320160حقوقحقوقإجازة1994-04-05طرطوس10240015843بحريهخلود احمد محمد199514101997

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال69.7820210معلم صفتربيةإجازة1998-02-26حمص04170084770آمالأسمى عبد الكريم السالمه199614101998

إجازة1999-04-07طرطوس10040015726سالمريم محمد داؤد199714101999
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.2620210كيمياء بحته

1069مدرسوزارة السياحةالال63.8220130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-30طرطوس10230021539سالفههناء محي الدين ابراهيم199814102000

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.5220200مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-01-10طرطوس10020024282هنادينسرين عدنان سقور199914102001

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.4920220التمريضالتمريضإجازة2000-01-01طرطوس10050000351كوثرأمل سهيل يوسف200014102002

1069مدرسوزارة السياحةالال72.0620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-01طرطوس10010071330صفاءشمس تمام وسوف200114102003

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.9720210معلم صفتربيةإجازة1999-01-18طرطوس10010047517هبهآيه محمد فائز اسماعيل200214102004

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.1320180معلم صفتربيةإجازة1996-08-28طرطوس10030036437حياةاحالم مصطفى خضر200314102005

392دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.6720200حقوقحقوقإجازة1990-04-08طرطوس10230000272سوسنرؤى سلمان احمد200414102006

وزارة النفط والثروة المعدنية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال68.7120210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10020016716عبيرنور سمير علي200514102007
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

اقتصادإجازة1969-06-10طرطوس10190098908جوريهزينب علي درويش200614102008
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.0620170

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.5120110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-01-10طرطوس10030032549عائشهعال عبد الكريم طجميه200714102009
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1069مدرسوزارة السياحةالال56.9920140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-04طرطوس10090029934ليناعال يونس حسن200814102010

1069مدرسوزارة السياحةالال57.3420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-04-01حلب02020480578سميهسمر أمين الرز200914102011

1069مدرسوزارة السياحةالال61.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-07طرطوس10030028471وفاءريم عدنان البهلول201014102012

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال61.8520202حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10090078504سلمىيونس نصر فياض201114102013

1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.8520180حقوقحقوقإجازة1993-03-15حماه05190002681هدىرواء علي عيسى201214102014
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1088محلل بيئة عمل

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.6920180معلم صفتربيةإجازة1996-05-27طرطوس10240005150سميرةعال باسم هندي201314102015

1069مدرسوزارة السياحةالال66.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10020043166فاطمهبتول محمد يوسف201414102016

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.2220180معلم صفتربيةإجازة1996-02-18طرطوس10260034758نفالعذاب حسان عبود201514102017

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال74.7120210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10030030985سهامدنيا خالد ابراهيم201614102018

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.9720210معلم صفتربيةإجازة1999-02-04طرطوس10010034933لوراديانا حيان رسالن201714102019

1069مدرسوزارة السياحةالال65.4620180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-03طرطوس10130015852سهامليال نصر حمدان201814102020

100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.8620210معلم صفتربيةإجازة1998-07-13طرطوس10280017814هدىلبانا جهاد عيسى201914102021

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية392دارسوزارة الماليةالال66.7220210حقوقحقوقإجازة1994-07-06طرطوس05190011222رناانجي عماد محمد202014102022

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.8720220معلم صفتربيةإجازة1999-08-28طرطوس10180008441ميليامرح بدر علي202114102023

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.5220160معلم صفتربيةإجازة1994-08-28طرطوس10010032181سناءبدور بشار خليل202214102024

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال72.8120142محاسبةاقتصادإجازة1990-11-18طرطوس10160138890اكتمالمحمد فؤاد صالح202314102025
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1069مدرسوزارة السياحةالال72.2220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-07-01طرطوس10160053758ليلىغنوه بدر مغامس202414102026

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.8320210معلم صفتربيةإجازة1999-04-24طرطوس10240000609سعادزينب علي أسعد202514102027

96مدرسوزارة التربيةالال88.3620180لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10170031028ميادهبانا جميل صبيحا202614102028

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.3220180مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10030016305وعدإيمان محمد شعبان202714102029

96مدرسوزارة التربيةالال64.4920210لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-02-23طرطوس10160105225سميحهغرام احمد شعبان202814102030

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.1020140حقوقحقوقإجازة1991-09-01طرطوس10230025480جانسيتيارا علي خليل202914102031

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال65.4120180معلم صفتربيةإجازة1996-01-05طرطوس10160015160كفاحهديل حسين درويش203014102032

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال76.3920170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10160101815عبيرلميس يوسف احمد203114102033
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال79.6420160محاسبةاقتصادإجازة1994-04-22طرطوس10160077532هندبشرى عيسى عيسى203214102034

إجازة1995-01-14طرطوس02020252391أمالنور عبد القادر العارف203314102035
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.9920180كيمياء تطبيقية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.6220160مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-03-25طرطوس10010007013نهادسوزان محمد شاهين203414102036
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.8220210التمريضالتمريضإجازة1997-08-28طرطوس06100024566يسرىمريم اديب سعود203514102037

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية397دارسوزارة الماليةالال73.0520142محاسبةاقتصادإجازة1991-04-13طرطوس10260006396سعدهمحمد أمين ياسين203614102038

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال82.5220210معلم صفتربيةإجازة1999-10-23طرطوس10170035800هالهساندي سليمان محرز203714102039

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال72.9020150محاسبةاقتصادإجازة1990-08-10طرطوس10010113046مريمشذى سعد عيسى203814102040
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال73.2620210محاسبةاقتصادإجازة1997-01-15طرطوس10010055005عائدهحال محمود شاهين203914102041

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2620130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-08-29طرطوس10040016366ليلىسوسن علي سلمان احمد204014102042

391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء389مراقبوزارة الماليةالال62.0420173حقوقحقوقإجازة1995-01-01طرطوس10090064456مفيدهمقداد سمير ابراهيم204114102043

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال59.5020174إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-03-22طرطوس10150004277ليلىريان اسماعيل علي204214102044

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4620210مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1996-02-04طرطوس10010125217سالملورين كمال حماد204314102045

390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة الماليةالال67.0920154حقوقحقوقإجازة1986-11-15طرطوس10100012779مطيعهموسى محمد حسين204414102046

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4520154لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-08-19طرطوس10220039295داللمحمود بهجت علي204514102047

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.8020120مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-12-01طرطوس10160012766سالفيحلى بسام علي204614102048
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.9720180معلم صفتربيةإجازة1994-08-20طرطوس10160043279شهربانههيا عبدهللا عاصي204714102049

1069مدرسوزارة السياحةالال57.8520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-06طرطوس10160081554سعدافاتن يوسف سليمان204814102050

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءنعمال65.6420200مصارف وتأميناقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10100021557ليلىلبانه معال حيدر204914102051

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال73.9920220معلم صفتربيةإجازة1999-03-19حمص04120054770حسناسالي ابراهيم محمد205014102052

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.4820180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10010055684عائدهفتاة منير بيلون205114102053

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.8020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-03-31طرطوس10160112707ليلىلجين صالح يوسف205214102054

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال67.8620210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-01-20طرطوس10090011011عفافعال حسن هزيم205314102055

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.3520083إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-06-20طرطوس10010114523وجيههعلي محمد اسكندر205414102056

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.9220202إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-28طرطوس10170012076حليمهعاصم هيثم ديوب205514102057

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال71.0820160محاسبةاقتصادإجازة1992-03-25طرطوس10160145138منىأمل محمود عباس205614102058

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال75.5320113تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-01طرطوس10160032889زينهعلي سلمان عباس205714102059
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال58.8020202حقوقحقوقإجازة1993-05-10طرطوس10160052376هنادانيال منصور سليمان205814102060

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال75.4320170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10230000786نجوىحنان بهجت الشمالي205914102061
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
1070مدرسوزارة السياحة126معاون رئيس شعبة

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.1620180هندسة بتروليةهندسة بتروكيماويةإجازة1991-10-13إدلب07040043631فائزةعنان علي مرعي206014102062

1069مدرسوزارة السياحةالال66.2220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-02-04طرطوس10010112249جوليتليليان عدنان علي206114102063

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.8920173دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-05-05طرطوس10180005923كوكبغيث رامز محمود206214102064

1069مدرسوزارة السياحةالال62.0820040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-05-01طرطوس10030011822مديحهوصال ابراهيم عباس206314102065

1069مدرسوزارة السياحةنعمال63.9220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-21طرطوس10160104675ليندانور مدحات درويش206414102066

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.2620170التمريضالتمريضإجازة1995-01-25طرطوس10230016586رجيحهفاتن محمد سلمان206514102067

212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال60.6820210حقوقحقوقإجازة1999-01-05طرطوس10280013032جميلهريم محمد حسين206614102068

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.2320200التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10230023017رمزيهمايا ناصر عقاب206714102069

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال61.8820200معلم صفتربيةإجازة1997-06-01طرطوس10110027315محاسنريما احمد حسن206814102070

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال79.5720210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-31طرطوس10160104953رابحهغرام هيثم محمد206914102071

1069مدرسوزارة السياحةالال60.1620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01طرطوس10020019432خديجهناهد سلمان بكره207014102072

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.8720090مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-06-23طرطوس10260028484نادياهبة هيثم سليم207114102073
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية389مراقبوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال64.5520210حقوقحقوقإجازة1998-07-10طرطوس10160132794هدىمدى يوسف محمد207214102074

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.1920106مالية ومصارفاقتصادإجازة1987-07-04طرطوس10010046620نهىوسام محمد الصرماتي207314102075
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

87مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال66.7020193تربية رياضيةتربيةإجازة1993-03-13طرطوس10030027989نادياسليمان محمد ابو علي207414102076

1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال62.4220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-05-01طرطوس10090004896عليارشا محمد عثمان207514102077

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال58.0120221حقوقحقوقإجازة1994-06-18طرطوس10160142004فدوىوسام عبد اللطيف احمد207614102078

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.9720160معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس05160005157فكتورياعبير محمد سليمان207714102079

802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.5420210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-07-03طرطوس10160078128حنانمرام عماد الدين احمد207814102080
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

392دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال64.7220210حقوقحقوقإجازة1997-01-01طرطوس10220037897هالهرغد عزت فاضل207914102081

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال79.5420220إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-06-25حماه05190027314سعادميس عباس عباس208014102082

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال63.8120220معلم صفتربيةإجازة1999-01-05حمص04010158760نجوىغفران جابر خليل208114102083

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.1620190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10010107234روعهديانا جودت فرحه208214102084
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال72.9020210اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1998-01-04طرطوس10230003630أسيمهمايا ياسر حمود208314102085
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال58.3920170دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-07-20طرطوس10090098470غادهروان محمد خليل208414102086

392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال67.3520184حقوقحقوقإجازة1993-08-26طرطوس10010023869وسامابراهيم محمد علي208514102087

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.6620200التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10110009827رقيةمايا عارف ابراهيم208614102088

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال71.3320210معلم صفتربيةإجازة1998-01-25طرطوس10090025216عقليهوئام ابراهيم رزق208714102089

804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال64.3520165حقوقحقوقإجازة1994-01-21طرطوس10090099357اسمهانعلي احمد سليمون208814102090

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال61.2220220معلم صفتربيةإجازة1997-09-17طرطوس10140008506وجيهسماح محمود ديوب208914102091

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.8820140مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-02-07طرطوس10030001717اميرهنوار فايز اسماعيل209014102092

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال56.2420040حقوقحقوقإجازة1978-04-06طرطوس10240003322امينهعيده محمد عيسى209114102093

89مدسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربيةالال69.5820130تربية رياضيةتربيةإجازة1990-01-16طرطوس10090100461نجوىرانيا عدنان ابو علي209214102094

212محلل إداريوزارة الكهرباء391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال69.9520210حقوقحقوقإجازة1995-05-15طرطوس10090107712سحبزينه عبدهللا ياسين209314102095

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال66.8820210معلم صفتربيةإجازة1993-06-24طرطوس10160139839سهامبتول جمال طويل209414102096

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال71.2120210معلم صفتربيةإجازة1999-05-01طرطوس10050008876رندهمروى مالك غنيفر209514102097

1069مدرسوزارة السياحةالال59.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-01طرطوس10020023993فايزهحال جهاد علي209614102098

1069مدرسوزارة السياحةالال61.0620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-25طرطوس10020007424صفاءمرام علي عبدهللا209714102099

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.9520170التمريضالتمريضإجازة1993-04-07طرطوس10160046382اعتدالميس نزيه احمد209814102100

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال76.3720210صيدلةصيدلةإجازة1998-08-30طرطوس10260036743عائدهحال جودت أسعد209914102101

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.9220210معلم صفتربيةإجازة1998-08-31طرطوس10040012480نهلهليليان عزام كرميا210014102102

1069مدرسوزارة السياحةالال58.2120120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-16طرطوس10230009711أميرهريم احمد سليمان210114102103

391دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال61.2620213حقوقحقوقإجازة1992-01-30طرطوس10220011487عائدهأيوب محمد خضر210214102104

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.8020140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-10-26طرطوس10110015273آمالسوزان محمود علي210314102105

391دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية400دارسوزارة الماليةنعمال61.3920170حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10160122358وفاءمحمد احمد محمد210414102106

67مدرسوزارة التربية60مدرسوزارة التربية61مدرسوزارة التربيةالال63.8420136علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-11-16طرطوس10220038696بحريهرامي عزيز منصور210514102107

397دارسوزارة الماليةالال78.6120180محاسبةاقتصادإجازة1996-09-01طرطوس10260030744دعدرزان هيثم احمد210614102108
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةنعمال63.6420190معلم صفتربيةإجازة1996-06-09طرطوس10160127450حميدهسالي محمد محمود210714102109

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال74.5220210معلم صفتربيةإجازة1998-01-30حمص04010435002رجاءليما حسن شحود210814102110

1069مدرسوزارة السياحةالال57.9920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-03-01طرطوس10090064378عروبههبه اكرم العتيق210914102111

1069مدرسوزارة السياحةالال62.8520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-02طرطوس10170014263محاسننبال حمدان دعكور211014102112

1069مدرسوزارة السياحةالال62.0220119لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-20طرطوس10160047395فتاهمجد احمد خضر211114102113

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال62.8220220حقوقحقوقإجازة1999-08-26طرطوس10220033415صبيحهبتول احمد احمد211214102114

92مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال68.8420136تربية رياضيةتربيةإجازة1990-03-05طرطوس10030026002وفاءحمزه يوسف بالل211314102115

1069مدرسوزارة السياحةالال60.9920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-03-25طرطوس10140010841علياعالء طالل ميهوب211414102116

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.1020220معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10090096324منىرنيم عصام عمار211514102117

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.8620142جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1991-01-01طرطوس10010079476هيامحمزه سامي نبهان211614102118

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال60.8120142حقوقحقوقإجازة1990-05-01طرطوس10160150237نجاحابراهيم مزيد حسن211714102119

71مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربية69مدرسوزارة التربيةالال62.2320120شريعةشريعةإجازة1983-11-20طرطوس03210020532بديعهعائشه خالد عبدو211814102120

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.2720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-03-15طرطوس10170010196عائدههبه عبد الرحمن عبود211914102121

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال77.8920150محاسبةاقتصادإجازة1984-03-05طرطوس10220010865ليلىمي جابر يوسف212014102122

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.9120210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10020001507انتصارحسن سلمان شدود212114102123

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال61.1020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-05-04طرطوس10050000051سكينهأليس خضر علي212214102124

802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.1320160إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-06-20طرطوس10260006570مياسهسالفه نجيب حسن212314102125
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.9820182التمريضالتمريضإجازة1994-06-01حماه05150094562فاطمهعبدهللا عزيز سرحان212414102126

92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال68.5220163تربية رياضيةتربيةإجازة1992-01-29الالذقية06020013965عائدهعنان كمال اليقه212514102127

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.7920200معلم صفتربيةإجازة1999-01-31طرطوس10140004165حنانبشرى فايز خرما212614102128

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال80.1820160مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-09-21طرطوس10270014046ميساءحسن حكمت سليمان212714102129

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال67.2420201دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-09-10طرطوس10030017178عواطفحسن ضاحي جبور212814102130

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال80.0020202مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-08-18طرطوس10160065468فدوىمحمد احمد احمد212914102131

إجازة1988-01-01طرطوس10240001300ناهينهلة عبدالرحمن رمضان213014102132
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال62.6520100كيمياء بحته

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.9220204إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-09-05طرطوس10160037013زليخاعبد اللطيف ياسر عبد الحميد213114102133
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

إجازة1996-04-13طرطوس10090013563سمربتول محسن صالح213214102134
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.7820220كيمياء تطبيقية

658رئيس شعبةوزارة الدفاعنعمال62.4720083إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-09-15طرطوس10030015262جوليارومل غاندي الجندي213314102135
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.9520180معلم صفتربيةإجازة1994-01-31طرطوس10240010699حليمهحنان حسن محمد213414102136

395دارسوزارة الماليةالال61.1220185حقوقحقوقإجازة1991-02-02طرطوس10160052566كوثرابراهيم صالح حسن213514102137
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةنعمال58.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-02طرطوس10170019981كوثرساره احمد عبدالواحد213614102138

803مدققوزارة الموارد المائيةالال67.5820190إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10180002585ميادهنهال حسن وسوف213714102139
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1082منسق أعمال

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.5920200معلم صفتربيةإجازة1998-01-03طرطوس10010080651لينانورهان فوزي رمضان213814102140

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.5620210مائيةهندسة مدنيةإجازة1997-09-15طرطوس10170020038نجاحبراءه عبدالقادر خضر213914102141

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.4420200معلم صفتربيةإجازة1998-03-21حماه05070054582مهامريم هاني داود214014102142

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالنعم64.7420210معلم صفتربيةإجازة1997-03-01طرطوس10240006769انعامميس معن معروف214114102143

802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.9220110إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-09-29طرطوس10030014685عبلهبانا عادل السقا214214102144
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.9520220هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1993-08-15طرطوس10010132209ربىميري يونس عمران214314102145

اقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10010096071عفافرؤيه عبداللطيف حسن214414102146
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.9720210

804دارسوزارة الموارد المائية389مراقبوزارة المالية400دارسوزارة الماليةالال59.1020220حقوقحقوقإجازة2000-01-14طرطوس10220043185نبيليآيه ناجح يوسف214514102147

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال56.9520220معلم صفتربيةإجازة1995-06-05حمص04140048115سماحماري مفيد محمود214614102148

102معلم صفوزارة التربيةالال75.0020200معلم صفتربيةإجازة1999-01-11طرطوس10240010648دعدهبه رباح حسن214714102149

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال81.9020190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1997-03-13طرطوس10010095962منالسوزان تاج الدين ساحليه214814102150

1069مدرسوزارة السياحةالال58.9520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-05-06طرطوس10010002879روعهاريج اديب ابراهيم214914102151

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.2720180حقوقحقوقإجازة1991-10-23طرطوس10160141740فيروزبادين صالح حامد215014102152

402دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال67.3120140محاسبةاقتصادإجازة1990-01-30طرطوس10040018561محاسننغم بديع نجوب215114102153

390دارسوزارة الماليةالال66.1820180حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10100019895خديجهقمر محمد ابراهيم215214102154
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
212محلل إداريوزارة الكهرباء153معاون رئيس شعبة

802مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.8120210محاسبةاقتصادإجازة1999-07-16طرطوس10120002480ماجدهمنال محمد احمد215314102155

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال69.6520160محاسبةاقتصادإجازة1993-01-20طرطوس10010121071ليلىريتا محمود يوسف215414102156

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال54.0520164حقوقحقوقإجازة1992-08-10طرطوس10160100732اميرهسامي محمد ونوس215514102157

1069مدرسوزارة السياحةالال65.3020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-02-11طرطوس10160064877يمنىعال جميل زغور215614102158

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.9220144تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-05-28طرطوس10110002375نسيمهكرم محمود شهله215714102159

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال65.0720192هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1988-09-17طرطوس10160067186نهاوسيم عدنان عبود215814102160

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.3020180معلم صفتربيةإجازة1995-01-10طرطوس10040010207وفاءصبا محمد اسكندر215914102161

71مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربيةالال71.8120200شريعةشريعةإجازة1983-01-03حمص04010763851فهميهامنه حسين الدياب216014102162

1069مدرسوزارة السياحةالال66.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05طرطوس10040018415محاسنسيلفا عبود عبود216114102163

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال69.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-01-01طرطوس10020035933بحرىريم حيدر محمود216214102164

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.7120210هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1994-01-13الالذقية06200034627صفاءلبنى نضال بركات216314102165

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-11-02طرطوس10030035739صبيحهريم يوسف غاوي216414102166
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101معلم صفوزارة التربيةالال70.5920170معلم صفتربيةإجازة1995-06-01طرطوس10110020649منىريم عصام علي216514102167

212محلل إداريوزارة الكهرباء804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.4820097حقوقحقوقإجازة1984-10-09طرطوس10050015240نجاححسن محمد يوسف216614102168

509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباء153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.4920210حقوقحقوقإجازة1998-01-03طرطوس10010137923ثناءنغم وفيق يوسف216714102169

إجازة1996-03-01طرطوس10160077101هندهيفاء فيصل حسن216814102170
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباء799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.8120210قوى ميكانيكية

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.9420200معلم صفتربيةإجازة1985-12-18حمص04010262648داللرشا مسعود العلي216914102171

802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال79.8620140محاسبةاقتصادإجازة1991-02-08طرطوس10220042468سميرةرشا علي يوسف217014102172

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال81.8220160إحصاء وبرمجةاقتصادإجازة1994-06-09طرطوس06200052101مديناأولين تيسير درويش217114102173

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال63.5820110حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1973-06-05طرطوس10090082731جميلهسوسن محي الدين اسعد217214102174
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
803مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.0020160إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-10-12طرطوس10220025064مهىرامي عبد الرزاق حسن217314102175
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

509معاون رئيس كتابوزارة العدل392دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال62.3920150حقوقحقوقإجازة1984-01-01طرطوس10160070042نجاحايهم محمود الشمالي217414102176

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.4520220معلم صفتربيةإجازة1997-04-26طرطوس10010068130سوسنرنيم سليمان خليل217514102177

212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال68.4920160حقوقحقوقإجازة1993-01-14طرطوس10100017156مريممحمد حسين األخرس217614102178

إجازة1995-06-28طرطوس10010076244سهامثناء عصام حسن217714102179
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال66.5220220كيمياء حيوية

509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.1620210دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-05-02طرطوس10010156549ليلىمحمد نبيل حسين217814102180

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.9320220محاسبةاقتصادإجازة1987-01-01طرطوس10280012372ياسمينديمه محمد الشيخ217914102181

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل397دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال70.7320190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10090064332ماريهدنيا وائل العنيق218014102182

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.2020190مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-07-09طرطوس10010017254كوثراليس عبد اللطيف سلوم218114102183

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.1720154محاسبةاقتصادإجازة1991-06-22حمص04120077885نادرهلؤي عامر زلخه218214102184

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةنعمال60.8620160معلم صفتربيةإجازة1994-05-24طرطوس06020013082نهىإيمان محمود غانم218314102185

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.8820220معلم صفتربيةإجازة1999-04-28حمص04020441541غازيهمادلين يوسف خضور218414102186

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال73.0320210إدارة أعمالاقتصادإجازة2000-01-01طرطوس10100026819رويدابتول صالح حسون218514102187
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية211مهندسوزارة الكهرباءالال75.2220210هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1998-06-27طرطوس10020041736انتصارخنساء احمد العزاتي218614102188

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال63.3120090مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-03-20طرطوس10020008011كوثرنغم مالك نصر218714102189

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال73.4020211محاسبةاقتصادإجازة1992-11-19حماه05190008980خديجهعزيز محمد ابراهيم218814102190

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.4720212حقوقحقوقإجازة1993-10-07طرطوس10010107772الهامغيث علي فسخه218914102191

1069مدرسوزارة السياحةالال67.7420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10140005210دالليارا وجيه عيسى219014102192

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.9120110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1982-04-19طرطوس10010160958حنانمنار فؤاد الحاج219114102193

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.9720191حقوقحقوقإجازة1993-01-28طرطوس10260037151سهاممحسن حسن ميهوب219214102194

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.7520210معلم صفتربيةإجازة1997-05-10حمص04010887704جهينهياسمين نزيه الحوراني219314102195

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.8220210مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-04-12طرطوس10030007236وفاء عثمانلين محمود عباس219414102196

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6420010لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-08-01طرطوس10270004646حسنةربا حسن حسن219514102197

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8820220التمريضالتمريضإجازة1995-05-21طرطوس10050020009منىنوره عبدهللا ياسين219614102198

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-02-28طرطوس10010000281ابتسامعال حسن سلوم219714102199

398دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال72.3320210دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-06-18طرطوس10090059917هدىهديل حافظ سليمان219814102200

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.2020210مالية ومصارفاقتصادإجازة1997-01-04طرطوس10020029200سماهرالين محسن حسن219914102201

389مراقبوزارة الماليةالال63.0820183حقوقحقوقإجازة1992-08-30طرطوس10010092477وفاءحسن محمد عبد الكريم220014102202
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-07-01طرطوس10240001243اميرهرغدا سلمان ملحم220114102203

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.5720210معلم صفتربيةإجازة1997-02-14طرطوس10260031796عواطفهيا نديم اسماعيل220214102204

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال71.2620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10160080901غادةلودي محمد سليمان220314102205

1069مدرسوزارة السياحةالال55.0820040لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1978-06-01طرطوس10090062587جوهيال عليفاديا عبد الكريم علي220414102206

1069مدرسوزارة السياحةالال69.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-15طرطوس10010131979يسرىردينه جمال أبو رحال220514102207

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.2420160معلم صفتربيةإجازة1994-06-27طرطوس10100029813سورياحال حسين عبدالحميد220614102208

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال75.1120190معلم صفتربيةإجازة1996-02-01طرطوس10090066633سميرهالخنساء محمد عزت حسين220714102209

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-12طرطوس10240010486دللرحاب مدحت حمد220814102210

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.2420170معلم صفتربيةإجازة1991-01-01طرطوس05120003940ابتسام حسنرنين محمد دبرها220914102211

101معلم صفوزارة التربيةالال70.8320220معلم صفتربيةإجازة1999-08-05طرطوس10090014175رغداءصبحيه محمد ياسين221014102212

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال62.4120170معلم صفتربيةإجازة1995-03-08طرطوس10170032057ميادهلبنه حليم مخول221114102213

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال69.1820210معلم صفتربيةإجازة1999-08-02طرطوس10220030949ردينه عباسصبا مفيد عاصي221214102214

1069مدرسوزارة السياحةالال59.4120150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-25طرطوس10010058089وفاءريم عادل نعمان221314102215

إجازة1997-01-28طرطوس10110010805سميرةثائر محمود مينة221414102216
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال69.7120210طاقة

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية397دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال72.6620211محاسبةاقتصادإجازة1996-11-24طرطوس05190028386بديعةعلي محمد سلمان221514102217

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال73.2520130إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-26طرطوس10280008841منيرةرؤى ياسر اسماعيل221614102218
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

401دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.3320180حقوقحقوقإجازة1994-05-27طرطوس10090077606نبيهانغم أصف معال221714102219

1069مدرسوزارة السياحةالال64.8920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-11-01طرطوس10170024064سناءعال اصف خضر221814102220

399دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال81.5120210محاسبةاقتصادإجازة1997-02-13طرطوس10040004019ناهديوسيله راتب مصطفى221914102221

اقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10010155554احالمنور علي العجوز222014102222
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال78.0520210

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال69.6020180حقوقحقوقإجازة1996-01-01طرطوس04140001861نجاحصبا سعيد عباس222114102223

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.4920190مالية ومصارفاقتصادإجازة1996-02-15طرطوس10220045707خديجهرشا بهاء غجري222214102224

1069مدرسوزارة السياحةالال65.1320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10010088521أسمهانسمر محمد عيسى222314102225

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.6920220معلم صفتربيةإجازة2000-01-26طرطوس10270001074فاديا ابراهيمغنى محمد الشيخ222414102226

إجازة1979-08-03طرطوس10260023072رئيفةظافر محمد سالمي222514102227
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال57.9120105كيمياء تطبيقية

390دارسوزارة الماليةالال58.4320100حقوقحقوقإجازة1980-02-10طرطوس10010157825نجوىعلي هاشم حسن222614102228
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال55.1020120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-06-02طرطوس10260005174اسمهانسناء محمد علي222714102229

1069مدرسوزارة السياحةالال67.0820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10050019693امينهريم علي كوكلي222814102230

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3420220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10280019619سهيلة حسينهنادي محمد محمد222914102231

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.0720200محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10160003748مايزهمنار صالح خضر223014102232
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
103معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال58.3520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-27طرطوس10220003037غزالةفاطمة فيصل محمود223114102233

1069مدرسوزارة السياحةالال61.4020130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-09-25طرطوس10160037021مجدلمى عبد الحميد عبد الحميد223214102234

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال70.1620210علم أحياءعلم أحياء<-العلومإجازة1995-09-01طرطوس10010128219يسرى عبودعفراء محسن غريب223314102235

390دارسوزارة المالية400دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال56.7620088حقوقحقوقإجازة1981-05-03طرطوس10180000109تمرهعالء حسن زمام223414102236

1069مدرسوزارة السياحةالال60.4620220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-07-07طرطوس10040016208سحرمروى علي سليمان223514102237

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.2520180معلم صفتربيةإجازة1996-01-01طرطوس10090075724تركيهيارا شحيده حلوم223614102238

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال61.1020210معلم صفتربيةإجازة1995-02-13طرطوس10020023600نجاةفاطمه محمود عبدو223714102239

1069مدرسوزارة السياحةالال62.3820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-04-03طرطوس10160121427نيناهنادي بسام غانم223814102240

393دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال74.0020135محاسبةاقتصادإجازة1990-09-13طرطوس10010116212سهامعلي جهاد حمدان223914102241
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101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.1320180معلم صفتربيةإجازة1996-06-01طرطوس10050012679اديبهزينه ماجد سالمه224014102242

1069مدرسوزارة السياحةالال66.0020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-10طرطوس10180004822نديمهرزان رجب سعود224114102243

1069مدرسوزارة السياحةالال59.2120200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-06-22طرطوس10160108265ساميهلبنى رضوان ربع224214102244

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.9520140إدارة و تشييدهندسة مدنيةإجازة1988-06-07حلب02020383921سوزاننجدت صالح منال حيدر224314102245

1069مدرسوزارة السياحةالال66.9420170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010130833ظافرهرنيم ايمن جبور224414102246

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.9420083حقوقحقوقإجازة1982-10-22طرطوس10260029431ودادشادي ابراهيم ميهوب224514102247

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال84.2320190محاسبةاقتصادإجازة1995-01-18طرطوس10280014634نهلهغفران جهاد احمد224614102248
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

76مدرسوزارة التربيةالال55.1720052شريعةشريعةإجازة1977-07-07طرطوس10030008952حليمهباسل علي سلمى224714102249

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال72.5020180محاسبةاقتصادإجازة1995-06-13طرطوس10230015432يولىوفاء مجد بصو224814102250
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1069مدرسوزارة السياحةالال60.4620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-21طرطوس10260033729أسعافمريم غسان ابراهيم224914102251

1069مدرسوزارة السياحةالال66.5120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-08طرطوس10260033738اسعافراما غسان ابراهيم225014102252

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال71.1820113مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-03-01طرطوس10160005905فايزهسامح بسام علي225114102253

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال57.7420200دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-01-10طرطوس10160057942يمنىبراءة جابر سليمان225214102254

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.8520172معلم صفتربيةإجازة1994-09-15حمص04120104380هندمحمد حسين الرستم225314102255

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال60.0120220معلم صفتربيةإجازة1996-08-28طرطوس10020002470حناننسرين ابراهيم الظماطي225414102256

91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربيةالال60.6319990تربية رياضيةتربيةإجازة1977-01-01دير الزور09080210176فائزهسهير مقداد جميل العاني225514102257

395دارسوزارة الماليةالال60.4920195دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-07-15طرطوس10160090655نوالعالء محمد مقصود225614102258
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.2020180إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10220026914ميسونشذى رجب عيسى225714102259
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال69.4120180حقوقحقوقإجازة1996-01-02طرطوس10280014805علياسوزان عدنان سليمان225814102260

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.0820200معلم صفتربيةإجازة1998-03-22طرطوس10030038394وفاءآيه تميم سعد225914102261

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال66.8420220معلم صفتربيةإجازة2000-01-31حمص04140033264داللنعمه عز الدين نجم226014102262

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال64.0920200معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10160035257بشرىألين رامز وسوف226114102263

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.1220202التمريضالتمريضإجازة1995-09-07طرطوس10010135290جهينايوسف علي عليان226214102264

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.7020200هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1996-01-01طرطوس10010125571مريمآية محمود عبد الرحمن226314102265

1069مدرسوزارة السياحةالال59.5920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10250002143ميليافرح عدنان ديب226414102266

1069مدرسوزارة السياحةالال64.5520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-15طرطوس10010125088شاديةميرنا زهير الجبل226514102267

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال65.8520120مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-01-15طرطوس10160123850نجالعلي محمود صالح226614102268

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال79.7020110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10090013952منيرهفدى يحي ابراهيم226714102269
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال78.1520180إحصاء وبرمجةاقتصادإجازة1996-07-09طرطوس10090038785مريمميس محمد حمود226814102270

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي658رئيس شعبةوزارة الدفاع213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.5120210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-28طرطوس10260019039عزيزهباسل ابراهيم حمدان226914102271
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.1420190مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-09-01طرطوس10090065471سعادنجالء محمد شيخه227014102272

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.0820200التمريضالتمريضإجازة1997-05-12طرطوس10170017095يسرىمجدولين مالك موسى227114102273

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال77.7320130التمريضالتمريضإجازة1991-10-06طرطوس10100021257شهيرهيانا محمد صالح227214102274

1069مدرسوزارة السياحةالال63.4620212لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-04-01طرطوس10260025104هشمهعلي عبد الحميد الجمل227314102275

1069مدرسوزارة السياحةالال60.9620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-11طرطوس10030004901منتهىباسمه محمد شاش227414102276

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية803مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة الماليةالال65.1520170محاسبةاقتصادإجازة1992-10-12طرطوس10040022089نجوىحنين نهاد مصطفى227514102277

إجازة1992-08-06طرطوس10220019797بشيرهمريم علي اليوسف227614102278
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.6520180كيمياء بحته

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.0820190معلم صفتربيةإجازة1998-01-04طرطوس10010130749شهيدهفاتن شعبان حمامه227714102279

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال53.8820190حقوقحقوقإجازة1985-01-31طرطوس10010137021سليمهرزان سلمان غنوم227814102280

إجازة1996-01-01طرطوس10160089671تمرهلبانه معين عموم227914102281
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.0320210ميكاترونيك

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال64.7320110إدارة أعمالاقتصادإجازة1980-12-15طرطوس10100025056شفيقهغريده فايز سليمان228014102282
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال69.7620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-01طرطوس10250010192غزوىليال جميل حسين228114102283

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال69.9420180معلم صفتربيةإجازة1995-08-20طرطوس10030020844ليناهيا جمال ابو عباد228214102284

إجازة1998-01-01طرطوس10150013396مجدلينفرح بسام عادلي228314102285
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.4920210كيمياء تطبيقية

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.5520210معلم صفتربيةإجازة2000-01-27طرطوس10160046187شادياحال ايمن يوسف228414102286

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال70.1420200التمريضالتمريضإجازة1996-09-28الالذقية06090112434صباحوديان محسن حسن228514102287

101معلم صفوزارة التربيةالال70.4020180معلم صفتربيةإجازة1996-01-12طرطوس10090031215ودادصبا بسام عبود228614102288

1069مدرسوزارة السياحةالال62.5920213لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-02طرطوس10160108325جميلهمجد سيف الدين حسن228714102289

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال62.5620180حقوقحقوقإجازة1996-01-07طرطوس10040023114لميسنور حسين محمد228814102290

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2320210التمريضالتمريضإجازة1997-10-06طرطوس10010141379نهادتيماء محمد شنته228914102291

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال56.3320200حقوقحقوقإجازة1991-06-01طرطوس10160066909مياسهعلي محمد ابراهيم229014102292

1069مدرسوزارة السياحةالال69.1120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-04-24طرطوس10250010171غزوىمنال جميل حسين229114102293

394دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.1920135محاسبةاقتصادإجازة1992-01-30طرطوس10160051664ماجدهنبراس محمد حسن229214102294

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.7120130التمريضالتمريضإجازة1988-03-10طرطوس10030017659سعادلينا وجيه عيسى229314102295

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال72.5020210معلم صفتربيةإجازة1996-07-01طرطوس10030027108سميرهميساء سمير داؤد229414102296

86مدرسوزارة التربية84مدرسوزارة التربيةالال67.5320212تربية رياضيةتربيةإجازة1993-08-22طرطوس10160047338نهىحسن علي صالح229514102297

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.6220099حقوقحقوقإجازة1986-02-01طرطوس10150013744مزنامحمد ابراهيم ابراهيم229614102298
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
401دارسوزارة المالية1086محلل بيئة عمل

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.3520190معلم صفتربيةإجازة1992-08-01طرطوس10050005774مهاميرنا احمد الصافتلي229714102299

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.5420120تمويل ومصارفاقتصادإجازة1981-09-10طرطوس10250000446ليلىدارين محمد ديب229814102300

77مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربية74مدرسوزارة التربيةالال62.1120070شريعةشريعةإجازة1984-01-01طرطوس10090064216صبحيهفاديا محمود مراد229914102301

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.5320190هنسة غذائيةهندسة بتروكيماويةإجازة1994-04-02حمص04220004065هازاتكنانه يحيى العيسى230014102302

802مدققوزارة الموارد المائية394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال59.8220190محاسبةاقتصادإجازة1985-04-07طرطوس10160083940نانيتبشرى وجدي بطرس230114102303

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.5620160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-10-20طرطوس10160037704رجاءزينه حليم هالل230214102304

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال61.8220220معلم صفتربيةإجازة1997-01-01طرطوس10010131105سماهرنور دحام خضر230314102305

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية397دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال83.5320170محاسبةاقتصادإجازة1995-06-19طرطوس10030024929أميرهنورما محمد محمد230414102306

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال65.0520110مصارف وتأميناقتصادإجازة1985-05-03طرطوس10010012569سهيالزينب عزيز غصون230514102307

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.8120150دراسات قانونيةحقوقإجازة1975-08-09طرطوس10100017242سميعهرافع نوفل محمد230614102308
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
212محلل إداريوزارة الكهرباء1087محلل بيئة عمل

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.7920170التمريضالتمريضإجازة1993-06-30طرطوس10090004459ميساءعال محمد جديد230714102309

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية1070مدرسوزارة السياحة396دارسوزارة الماليةالال66.7220210محاسبةاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10160077373ليلىمرح سهيل احمد230814102310

1069مدرسوزارة السياحةالال77.3620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-24طرطوس10160037719رجاءديمه حليم هالل230914102311

إجازة1996-08-22طرطوس10010125227هيفاءرنيم شوقي حماد231014102312
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال66.7220210كيمياء بحته

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال70.8120200حقوقحقوقإجازة1998-01-20طرطوس10150003377ميلياعالء رامز علي231114102313

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال58.9520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-04-14طرطوس10020012113نورهيارا نزيه اسماعيل231214102314

1069مدرسوزارة السياحةالال61.3420190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-15طرطوس10010058094وفاءرنا عادل نعمان231314102315

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.8220090مصارف وتأميناقتصادإجازة1978-01-02طرطوس10010063910هيامريما ابراهيم معروف231414102316

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.6020200معلم صفتربيةإجازة1996-08-19إدلب07210039095جميلةرؤى محمود شيخ خليل231514102317

إجازة1990-01-12طرطوس10100015117فتاةميالد علي حسن231614102318
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال67.5520173كيمياء بحته

212محلل إداريوزارة الكهرباء391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال62.6220145دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-01-05طرطوس10110021125ناهيةباسل علي ميهوب231714102319
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1069مدرسوزارة السياحةالال62.8020190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-03-01طرطوس10090065086سلمىرحاب احمد الشيخه231814102320

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.0820180التمريضالتمريضإجازة1993-01-02طرطوس10220025713نهىرويده يوسف ونوس231914102321

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية803مدققوزارة الموارد المائيةالال78.3920160محاسبةاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10160080513مهاالمار احمد خليل232014102322

212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال59.2120100حقوقحقوقإجازة1988-01-08طرطوس10250012210ندىلبنى غسان علي232114102323

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال77.5820210معلم صفتربيةإجازة1999-12-12طرطوس10260036456فدوىمرح سامي سعيد232214102324

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.5520090تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-08-12طرطوس10260001366ميساءريم جمال عباس232314102325

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال60.0620200معلم صفتربيةإجازة1997-01-02حمص04150005055سميرهرشا عبدالكريم بدران232414102326

658رئيس شعبةوزارة الدفاع213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال61.8320109إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-01-27طرطوس10160006757هياممحي أحمد رقماني232514102327

803مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال69.6520190محاسبةاقتصادإجازة1995-04-15طرطوس10160000530حميدهريم عدنان عمران232614102328

509معاون رئيس كتابوزارة العدل392دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال68.8920210حقوقحقوقإجازة1999-06-10طرطوس10160021925جمانهلور علي علي232714102329

395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال55.9320193دراسات قانونيةحقوقإجازة1992-10-15طرطوس10160148906انشراحمحمد علي الموعي232814102330

509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال59.4620100حقوقحقوقإجازة1986-01-06طرطوس10280015295فاطمهمروى صالح ميهوب232914102331

إجازة1999-01-01طرطوس10010022116ندىرشا نضال يوسف233014102332
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.0120200كيمياء بحته

401دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.2120110حقوقحقوقإجازة1988-05-17طرطوس10140003802ماريهبدر محمد صالح233114102333

1069مدرسوزارة السياحةالال65.9820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-30طرطوس10220043205ليناريتا هيثم صالح233214102334

إجازة1998-01-10طرطوس10260030448ربىيارا عبد الكريم يوسف233314102335
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.5420210كيمياء

1069مدرسوزارة السياحةنعمال57.8520090لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1976-12-04طرطوس10260038717عواطفنسرين مصطفى عيزوقي233414102336

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-06-10حماه05150099635سهىغنى أمين سعود233514102337

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.8320180التمريضالتمريضإجازة1993-05-08طرطوس10280005686وجيهاسالم ابراهيم حسن233614102338

394دارسوزارة الماليةالال73.5020180محاسبةاقتصادإجازة1992-10-22طرطوس10040027192ودادعبير حامد علي233714102339
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال61.7320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10030011429نجوىمحمد عفيف ابراهيم233814102340

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.0720220معلم صفتربيةإجازة1997-04-10طرطوس10160069465زهورورود علي احمد233914102341

797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية211مهندسوزارة الكهرباءالال69.9620210هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1996-04-03طرطوس10090035756ليلىمرح ياسر موسى234014102342

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.5120190معلم صفتربيةإجازة1997-05-01طرطوس03300088419هنادينه فهد النجار234114102343

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.7920183التمريضالتمريضإجازة1992-08-05طرطوس10020042688مديحهباسل نجيب محمود234214102344

391دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء389مراقبوزارة الماليةالال59.9820220حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10150010257وفاءحيدر حسن يونس234314102345

1069مدرسوزارة السياحةالال56.4420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-12-09طرطوس10010146087عزيزةكارينا محمد عبود234414102346

84مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربيةالال68.2420150تربية رياضيةتربيةإجازة1989-04-08طرطوس10160079899غادهأحمد سلمان علي234514102347

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال75.3920210الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1997-08-10طرطوس10160132044ريماقمر محمد محمد234614102348

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.5720220معلم صفتربيةإجازة1997-06-25طرطوس10160083715ريتاراما محمد سليمان234714102349

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال66.9920164حقوقحقوقإجازة1992-09-01طرطوس10220003476ماجدهيوسف علي ونوس234814102350

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال67.3720210معلم صفتربيةإجازة1998-07-19حمص04230023204وردهفداء احمد العلي234914102351

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة الماليةالال68.2020200محاسبةاقتصادإجازة1995-02-10طرطوس10230020430نبيالهاني يوسف حسن235014102352

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال63.3120117حقوقحقوقإجازة1988-01-14طرطوس10090010119يمنىعلي محمود حسن235114102353

1069مدرسوزارة السياحةالال58.6420030لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1977-07-17طرطوس10090061998فدوىنسرين حسن عباس235214102354

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.9220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-05-01طرطوس10020008633منىياسمين بسام نصر235314102355

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال69.2420190إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-06-08طرطوس10090100737غزوىدعاء محمد خدام235414102356
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةالال72.3820200معلم صفتربيةإجازة1997-10-05طرطوس10270018795يمنهزينه محمد عثمان235514102357

84مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال71.7420130تربية رياضيةتربيةإجازة1989-11-06طرطوس10010137303نائلهمريم علي صالح235614102358

1069مدرسوزارة السياحةالال59.6920130لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-01-01طرطوس10230019711اميرهايلين محمد شعبان235714102359

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال66.0320220معلم صفتربيةإجازة1999-09-09طرطوس10240017616نجاحهديل علي ناصيف235814102360

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية399دارسوزارة الماليةالال85.1320190محاسبةاقتصادإجازة1997-08-17طرطوس10230016948خضرهسمر عيسى يوسف235914102361

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-02-28طرطوس10250009682ميادهوضاح حيدر وسوف236014102362

100معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال76.5920210معلم صفتربيةإجازة1999-04-21طرطوس10090048748شهيرهآالء بسام شدود236114102363

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.0420130التمريضالتمريضإجازة1990-08-17طرطوس10160050581جهينهشيرين ماجد عمر236214102364

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.3520130إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-05-06طرطوس10090079377ليلىمنى محمد كمون236314102365
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء1083منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.8120160الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1993-06-26طرطوس10010095596وفاءرنا ابراهيم رجب236414102366

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.7420180التمريضالتمريضإجازة1995-02-10حماه05150101324سهامفيروز غياث صاطور236514102367

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلمينعمال88.2620152إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-08-09طرطوس10010010867ليلىمحمد كامل صارم236614102368

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال72.5220180مالية ومصارفاقتصادإجازة1992-09-09طرطوس10090024723نجاةاآلء غسان ميهوب236714102369

393دارسوزارة الماليةالال74.3120172محاسبةاقتصادإجازة1994-01-05طرطوس10010122741سهامعلي أحمد مرهج236814102370
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
103معاون رئيس شعبةوزارة التربية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال61.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-09طرطوس10250009685ميادهلبانه حيدر وسوف236914102371

اقتصادإجازة1995-01-31طرطوس10250010892ليناهال هيثم ابراهيم237014102372
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.3720210

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال73.5520210محاسبةاقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10020016260فاتننغم كمال مصطفى237114102373

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.2820120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-01-02طرطوس10160152141املاروى احمد سليمان237214102374
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال62.6220210معلم صفتربيةإجازة1998-11-11طرطوس10240010055سعادألين عبدالرحمن حسين237314102375

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1520170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-10-20طرطوس10230010599ليلىخولة مصطفى نصر237414102376

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال68.0320140إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-12-27طرطوس10160018110منىأماني غسان عبدو237514102377
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.5220190التمريضالتمريضإجازة1993-04-19طرطوس10150008045منىنعمه محمد خزامه237614102378

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.4220200التمريضالتمريضإجازة1999-01-01طرطوس10090089456ماريه منصورحنان عبدالهادي ميهوب237714102379

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.7420130التمريضالتمريضإجازة1991-04-26طرطوس10160122821جميلهخنساء حكمت سلوم237814102380

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.8720170التمريضالتمريضإجازة1994-04-20حماه05150101929منىهيا يوسف عيسى237914102381

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.8320180معلم صفتربيةإجازة1995-07-01حماه05150101963منىرهف يوسف عيسى238014102382

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال85.5220200التمريضالتمريضإجازة1998-06-14طرطوس10090112613فلايرياسمين أسامة ونوس238114102383

97معلم صفوزارة التربيةالال73.1320210معلم صفتربيةإجازة1999-09-09طرطوس10160092010فلايرطوني جمال ابراهيم238214102384

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال68.8220210معلم صفتربيةإجازة1999-07-11طرطوس10220036117هناديجنا عدنان سليمان238314102385

1069مدرسوزارة السياحةالال59.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-06-01طرطوس10010160935شهيرة سليمانعزه علي فروي238414102386

اقتصادإجازة1981-02-17طرطوس10010158079خديجه رمضانانعام علي سكيف238514102387
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال81.0620210

اقتصادإجازة1985-02-01طرطوس10060009484حسنمرح انور جوهر238614102388
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال87.4520180

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال71.6220153مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-06-20طرطوس10090030806نعمهمنار ابراهيم ديوب238714102389

إجازة1991-01-10طرطوس10040012228اميمة اسماعيلنغم طالب كرمية238814102390
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.5420140كيمياء تطبيقية

1069مدرسوزارة السياحةالال65.8320200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-23طرطوس10010060518منىزينب محمد علي238914102391

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.0820170معلم صفتربيةإجازة1993-05-13طرطوس10010060522منىفاطمه محمد علي239014102392

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة الماليةالال54.4320060حقوقحقوقإجازة1981-09-10طرطوس10160048555ليلى سليمانسوزان علي ملحم239114102393
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102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال65.2020210معلم صفتربيةإجازة1999-04-01طرطوس10260009704سميرهمنى ابراهيم محمود239214102394

69مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربيةالال57.6020080شريعةشريعةإجازة1977-07-05حمص04190053548ودادنسرين عبد الكريم مراد239314102395

1069مدرسوزارة السياحةالال82.7520180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-07-15طرطوس10010102396سناءزينب رضوان عباس239414102396

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال69.4820190معلم صفتربيةإجازة1997-10-09طرطوس10010149222سحرديانا محمد زيدان239514102397

1069مدرسوزارة السياحةالال67.3620210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-12طرطوس10090072933هناءنغم جوزيف الخطيب239614102398

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.3520160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-07-16طرطوس10160037706هنامريم علي هالل239714102399

239814102400
عبد الرحمن عبد العزيز 

األحمد
102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.6620193معلم صفتربيةإجازة1994-01-01طرطوس04010412214سناء

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.8920200معلم صفتربيةإجازة1994-03-08طرطوس04150015680وفاءميس رزق محمود239914102401

800باحثوزارة الموارد المائية801باحثوزارة الموارد المائيةالال71.4620213هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-05-14طرطوس10160085414حليمهعقيل عادل الخدام240014102402

394دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة الماليةالال75.2420180محاسبةاقتصادإجازة1996-04-23طرطوس10160044789فداء  وسوفديانا هيثم سلمون240114102403

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.0920190الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1995-10-11طرطوس06110027831سهامريتا فؤاد محمد240214102404

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.4820193التمريضالتمريضإجازة1995-05-08طرطوس10010095003هدىعلي محمد سليم240314102405

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.9620140إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-01-10طرطوس10030041161أملرحاب محمد هوال240414102406

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.9420190التمريضالتمريضإجازة1995-05-02طرطوس05040010351مهاأصالة علي العلوش240514102407

إجازة1994-06-15طرطوس10100022887غادهمحمد جابر ديوب240614102408
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال69.0020210طاقة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0620200التمريضالتمريضإجازة1996-04-06طرطوس10090047376لواحظمحمد عيسى صبوح240714102409

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل212محلل إداريوزارة الكهرباءالال66.5320182حقوقحقوقإجازة1994-01-17طرطوس10090086625هياماحمد يونس منصور240814102410

1069مدرسوزارة السياحةالال63.8720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-26طرطوس10250010046سناءحال محمد علي240914102411

مشلين عادل نعمي241014102412
ميلكا  رادا 

كوفيتش
212محلل إداريوزارة الكهرباءالال63.1020100حقوقحقوقإجازة1986-06-02طرطوس07240035199

وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال72.2420160إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-12-01طرطوس10240021960فاطمهوئام ملحم ملحم241114102413

1069مدرسوزارة السياحةالال60.5020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-05-15طرطوس10020015807فتاةرزان منهل عبود241214102414

393دارسوزارة الماليةالال69.4320160محاسبةاقتصادإجازة1992-01-01طرطوس10220008730نجوىرنيم علي محمد241314102415
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.3420190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10010080106زينباليسار سهيل شبلي241414102416
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
403معلون رئيس شعبةوزارة المالية152معاون رئيس شعبة

802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال67.3620180إدارة أعمالاقتصادإجازة1979-07-01طرطوس10090003370ثرياطالل ابراهيم الليمون241514102417

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال64.6620220حقوقحقوقإجازة1998-01-25طرطوس10110004171والءمايا احمد محمد241614102419

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال66.4820210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-01-02طرطوس10230015972الهامفرح يوسف حسن241714102420

396دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.2020182محاسبةاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10160041819سمر محمدحسن علي وجدي محمد241814102421

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال77.4420180الدراسات المالية والمصرفيةاقتصادإجازة1996-01-04طرطوس10160106085فاطمةمها ابراهيم ابراهيم241914102422
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال65.7020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10160146348يمنىهيا مهنا اسماعيل242014102423

1069مدرسوزارة السياحةالال64.9520190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-05طرطوس10010135803ماريهنورما علي عبد الهادي242114102424

1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.1520170حقوقحقوقإجازة1989-06-15طرطوس10230020803فيروزهكمال يوسف حبيب242214102425
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1086محلل بيئة عمل

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال71.6420180معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10230016124أميرة سلمانوفا عهد غريب242314102426

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال58.4220181حقوقحقوقإجازة1993-01-19طرطوس06110011904أسماءأحمد ياسر سليمان242414102427

74مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربية77مدرسوزارة التربيةالال62.6720140شريعةشريعةإجازة1987-01-11ريف دمشق03310024532غراماصاله محمد دياب رحمه242514102428

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال69.3620180محاسبةاقتصادإجازة1993-04-03طرطوس10160050012رويدةمروة صالح ملحم242614102429
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
وزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبة

معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.2320156تمويل ومصارفاقتصادإجازة1990-09-30طرطوس10040020891عواطفمحمود ابراهيم سالمه242714102430

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال77.2220090إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-01-01طرطوس04060010389ليلىعفراء سامي عباس242814102431
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.8420170التمريضالتمريضإجازة1992-01-20طرطوس10020012129اميرهخضر احمد عباس242914102432

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.6020154حقوقحقوقإجازة1988-04-24طرطوس10280005584شفيقهمحمود علي خضر243014102433

1069مدرسوزارة السياحةالال57.8720080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-08-02طرطوس10090101003خالديهبيان اسكندر قباني243114102434

393دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال75.5720140محاسبةاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10260034867هالهآيه محمود محمد243214102435

101معلم صفوزارة التربيةالال66.4320180معلم صفتربيةإجازة1995-09-25طرطوس10110021298هيامنرمين ماجد سلطانة243314102436

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةنعمال58.7820180دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-05-15طرطوس10220026489سهيلهمحمود محمد سليمان243414102437

إجازة1999-01-20طرطوس10160057850فداءنور رامز علي243514102438
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال74.6420210كيمياء

1069مدرسوزارة السياحةالال59.2620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-05-06طرطوس04030013851اسعافمريم احمد النقري243614102439

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال68.6520220معلم صفتربيةإجازة1999-02-20طرطوس10160006336منىعزا عبدهللا رابعه243714102440

1069مدرسوزارة السياحةالال63.7220110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-10-13طرطوس10160076891ليلىرباب محمد عيسى243814102441

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.5820190التمريضالتمريضإجازة1995-05-01طرطوس10050015666فايزهعال نبيل حربا243914102442

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال60.1020200معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10150011461الهاممرح سمير محمد244014102443

392دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.6020182حقوقحقوقإجازة1994-01-15طرطوس10020042574نجاةمحمد مالك آغا244114102444

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.3420160مالية ومصارفاقتصادإجازة1994-01-20طرطوس10090089591سميراباسله علي حتري244214102445
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

391دارسوزارة المالية392دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال59.8920192حقوقحقوقإجازة1993-01-01حماه05190025845انيسهعالء عدنان اسبر244314102446

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.2720070التمريضالتمريضإجازة1985-05-07طرطوس10250012016امونأريج محمد احمد244414102447

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.8320140إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-05-02طرطوس10090116148فاطمهمنار عادل ميهوب244514102448

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال68.3820190معلم صفتربيةإجازة1996-08-01حمص04150025829فوزهنهى سليمان ابراهيم244614102449

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.6520172حقوقحقوقإجازة1992-07-10طرطوس10020027603نوفعالء محمد سقور244714102450

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-01-01طرطوس10140005674يسرىوالء سهيل احمد244814102451

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالنعم73.7620150تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-11-24طرطوس10260030144نائلهأماني احمد احمد244914102452
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال57.9620120إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-01-07طرطوس10010075608ابتساملما علي علي245014102453

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال63.5720200معلم صفتربيةإجازة1998-01-01حمص04030007897ثريالبنى احمد خليفه245114102454

1069مدرسوزارة السياحةالال63.6420120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-09-15طرطوس10020006300اسمهاناريج احمد اسماعيل245214102455

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.6320211مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1993-08-18درعا12100015859حنانيوشع صالح حسن245314102456

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال72.2720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-07-24طرطوس10220040508الماظهعلوى كامل ديبان245414102457

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال58.9220090حقوقحقوقإجازة1985-01-03طرطوس10130009029نجيباعالء محمد زغيبي245514102458

إجازة1998-05-02طرطوس10030012992سحرحال محمود جاسر245614102459
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.4420210كيمياء بحته

إجازة1995-09-09حمص04020065767انتصارمحمد سليمان محمد245714102460
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال69.8720211طاقة

1069مدرسوزارة السياحةالال67.2620160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-07-12طرطوس10250000407املزهره محمود ابراهيم245814102461

1069مدرسوزارة السياحةنعمال60.6320100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-08-01طرطوس10110005872بديعهفاطمة محمد خضور245914102462

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال78.5020210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-01-02طرطوس10280015515نزههسلوى نديم رحال246014102463

1069مدرسوزارة السياحةالال61.1720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-11-20طرطوس10220017412مهىسوسن علي معروف246114102464

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال67.5920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1994-02-28طرطوس10260008803جميلهميساء يوسف اسعد246214102465

399دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال62.7020210محاسبةاقتصادإجازة1993-04-01الالذقية06090095419مفيدهوعد نبيل سلطان246314102466

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.1620110مالية ومصارفاقتصادإجازة1988-01-03طرطوس10010004513فريدهعلي توفيق بالل246414102467
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98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال66.4820210معلم صفتربيةإجازة1997-01-03طرطوس10260001612عبيرراما يونس محمد246514102468

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال82.1020120مالية ومصارفاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10280004920سمرفرح عدنان صفتلي246614102469

63مدرسوزارة التربية66مدرسوزارة التربية64مدرسوزارة التربيةالال60.0720172علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-08-29طرطوس10100031722يمنحسن حكمت حرفوش246714102470

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.6120220إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-02-07طرطوس10040025476داللمي محمد موسى246814102471
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.8520150دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-01-01طرطوس10010010882هندمي جميل شريبا246914102472
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية1087محلل بيئة عمل

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال71.5720183محاسبةاقتصادإجازة1994-05-14حماه05150018875هيامبركات معن سعود247014102473

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال69.3220210صيدلةصيدلةإجازة1995-01-01طرطوس10040009927عزيزهلينا وهيب معنا247114102474

392دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء395دارسوزارة الماليةالال56.2020030حقوقحقوقإجازة1978-04-22طرطوس10170025988أمينهمنيفه حبيب وسوف247214102475

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.9020180حقوقحقوقإجازة1990-02-20طرطوس10220011600نجديهدعاء عقل معال247314102476

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال78.1520210معلم صفتربيةإجازة1999-06-11طرطوس10160114909الهامضحى ياسر أحمد247414102477

1069مدرسوزارة السياحةالال63.7120190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-21حلب02020237704صفاءفاطمه محمود كنان247514102478

391دارسوزارة الماليةالال60.2620160دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-04-20طرطوس10220028964عائدهكاتيا جودات سليمان247614102479
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
392دارسوزارة المالية1085دارس قانوني

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.6820200حقوقحقوقإجازة1996-09-10طرطوس10090037332فاطمهريم علي ديب247714102480

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.0420150التمريضالتمريضإجازة1993-08-22طرطوس06010333017عائدهحال هيثم مصطفى247814102481

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال59.4320210حقوقحقوقإجازة1992-09-11طرطوس10040004149نبيالنغم رمضان محمد247914102482

1069مدرسوزارة السياحةالال65.2920170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-06-28طرطوس10020027517زواتشروق كامل حسن248014102483

1069مدرسوزارة السياحةالال58.7720200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1971-04-03طرطوس10180006187رشاآسيا علي خضر248114102484

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعنعمال69.4220210إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-04-07طرطوس10160099752مفيدهسمر كمال حسين248214102485

1069مدرسوزارة السياحةالال59.6320143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-02-21طرطوس10230010728املهمام ابراهيم عباس248314102486

1069مدرسوزارة السياحةالال60.3920160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-13طرطوس10160067147امالساندرا يوسف أسعد248414102487

392دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال58.0820147دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-09-28طرطوس10240002346مديحهأبي محمود سعد248514102488

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال61.2920180حقوقحقوقإجازة1992-11-01طرطوس10140004281الهامراما غدير الزياك248614102489

1069مدرسوزارة السياحةالال67.6220080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-10-12طرطوس10010077484سهامميساء محمد ادريس248714102490

اقتصادإجازة1987-01-01طرطوس10160155049خضرهعصام منير ابراهيم248814102491
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال64.1020180

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال70.3020220معلم صفتربيةإجازة1999-02-23حماه05160058186نجودريتا نضال سلوم248914102492

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال70.7320210صيدلةصيدلةإجازة1994-03-01طرطوس10110018005حسناوئام حسن شاهين249014102493

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال62.8520170معلم صفتربيةإجازة1994-01-07طرطوس10090038824داللنور مالك ابراهيم249114102494

392دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباءالال60.4820164حقوقحقوقإجازة1989-05-13طرطوس10040021681وفاءمحمد علي صالح249214102495

400دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.4920190حقوقحقوقإجازة1993-01-12طرطوس10010121965زهرريم انيس محمود249314102496

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال66.2120223هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1991-08-09طرطوس10090061786رجاءمحمود فواز سليمان249414102497

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال61.3920210معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10160088956تمرهرنا معين عموم249514102498

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال59.3920200حقوقحقوقإجازة1994-06-25طرطوس10120001414غصنراند محمد حبيب249614102499

اقتصادإجازة1993-08-01طرطوس10010058829غصنتهامه نبيل محمود249714102500
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال63.4520210

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال66.6820210اقتصاداقتصادإجازة1991-05-22طرطوس10100026622عائدهماهر معن يوسف249814102501
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.1520200معلم صفتربيةإجازة1998-09-10طرطوس10160030818مريمجنان علي محمد249914102502

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.8320210إدارة أعمالاقتصادإجازة1996-01-20طرطوس10160118395سميرهوالء محمد علي250014102503
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.8420200معلم صفتربيةإجازة1997-08-13طرطوس10250010637ودادغنوة محمود سليمان250114102504

1069مدرسوزارة السياحةالال86.6820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1992-11-22طرطوس10270016044وفاءنغم منهل ابراهيم250214102505

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.5420080مالية ومصارفاقتصادإجازة1984-03-15حماه10280017310نجاحرنا اسماعيل درويش250314102506

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال74.5320220معلم صفتربيةإجازة1999-03-16طرطوس10220007871رواحيارا سهيل عباس250414102507

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.4720150التمريضالتمريضإجازة1994-01-16طرطوس06090136163وساموالء محمد مسلم250514102508

إجازة1991-03-08طرطوس10250012512داللخضر ميهوب يوسف250614102509
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.9120190تصميم وإنتاج

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال64.0020109محاسبةاقتصادإجازة1986-06-16طرطوس10010051655مهيدهوجدي جودت عيزوقي250714102510

إجازة1992-04-14طرطوس10030022095مسيرهيوسف طالل حسن250814102511
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4220200تصميم وإنتاج

وزارة النفط والثروة المعدنية803مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال70.4120134محاسبةاقتصادإجازة1987-03-07طرطوس10240011042رقيهسنان محي الدين محمد250914102512
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال76.1720200اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1998-08-12طرطوس10160016815ضحىمرح كامل سليمان251014102513

392دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال62.4920200حقوقحقوقإجازة1999-01-01الالذقية06110026389نعمتلجين محمد صالح251114102514

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.0620210مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-09-12طرطوس10160034980فاتنريم فداء سليمان251214102515
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.4820174تمويل ومصارفاقتصادإجازة1992-07-10طرطوس10030004095داللأوس محمد ديب251314102516

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال68.5520180محاسبةاقتصادإجازة1993-09-20طرطوس10010146153جنانرشا شعبان حسين251414102517
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال75.7220200التمريضالتمريضإجازة1997-03-23طرطوس10260007016فداءنغم يوسف سليمان251514102518

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال59.4720179حقوقحقوقإجازة1988-01-01طرطوس10010012372سمياأيهم محسن حفاف251614102519

1069مدرسوزارة السياحةالال61.4020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-09طرطوس10160108866سعدهمرح محمد ابراهيم251714102520

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل390دارسوزارة الماليةالال59.2920168دراسات قانونيةحقوقإجازة1984-03-14طرطوس10010095056نجاحعالء سعد الخضري251814102521

802مدققوزارة الموارد المائية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال78.1520120محاسبةاقتصادإجازة1990-09-01طرطوس10160029228سهامسهى عيسى رجب251914102523

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربيةنعمال75.5720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-01طرطوس10100015273نعامهزينا محمد عيسى252014102524

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.8620200معلم صفتربيةإجازة1997-03-14طرطوس10010129002هدىرهف علي غانم252114102525

1069مدرسوزارة السياحةالال64.4620170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-03-11طرطوس10010082026سالملمى ياسر عبد الهادي252214102526

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال59.1520190معلم صفتربيةإجازة1982-02-25طرطوس10020009184تهانيديما محمد الظماطي252314102527

212محلل إداريوزارة الكهرباء392دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال56.5320220حقوقحقوقإجازة1989-10-20طرطوس10050007637حكمهسامي عماد خضور252414102528

212محلل إداريوزارة الكهرباء392دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال65.8220180حقوقحقوقإجازة1996-01-01طرطوس10130014752ميساءمحمد أسد سلمان252514102529

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال53.1120122حقوقحقوقإجازة1980-01-19طرطوس10170001985منيفهزياد أمين ديب252614102530

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.0020200معلم صفتربيةإجازة1998-01-20طرطوس10160130712سميرهرنين احمد علي252714102531

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.0420211مالية ومصارفاقتصادإجازة1995-02-10طرطوس10260033000هندسامح علي البائع252814102532

392دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة الماليةالال54.6220120حقوقحقوقإجازة1978-04-15طرطوس10270024091حسنامنى محسن ابراهيم252914102533

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال62.6520210معلم صفتربيةإجازة1997-03-04حمص04140009977ملكهاروى علي عيسى253014102534

1069مدرسوزارة السياحةالال57.2520110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-05-20طرطوس10030001516ياسمينازينه عبد السالم ادريس253114102535

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال60.0720140حقوقحقوقإجازة1985-10-19طرطوس10040015315حياةثناء احمد حماد253214102536

إجازة1990-11-09الالذقية06110033872ليلىعيسى محمد علي253314102537
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءنعمال70.7320201طاقة

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال70.4620210إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10160036220ميسسوزان عبد الكريم حمود253414102538
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

63مدرسوزارة التربية67مدرسوزارة التربيةالال60.5620170علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1990-01-27طرطوس10280012374ياسمينزيد محمد الشيخ253514102539

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-11-01طرطوس10090000754غروبمروه غسان الغانم253614102540

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.4020200معلم صفتربيةإجازة1996-09-10طرطوس10160152235مرفتغفران محمود عمر253714102541

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال56.5320140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-05-26طرطوس05070005544صفاءيارا عدنان سالمه253814102542
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8520180التمريضالتمريضإجازة1994-11-08طرطوس10020008635ثناءجلنار محمد نصر253914102543
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1069مدرسوزارة السياحةالال74.3720180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10020014492امينهديمه محمد احمد254014102544

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال64.7920200بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1992-02-24طرطوس10160092700فاطمهغدير علي حبقه254114102545

1069مدرسوزارة السياحةالال70.7020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-10-18طرطوس10240011372خديجههنا سليمان عبد هللا254214102546

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال65.6020210معلم صفتربيةإجازة1998-01-11طرطوس10220034200هيامإيمان حامد سليمان254314102547

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال75.7420180حقوقحقوقإجازة1996-01-30طرطوس10030023620ودادهبة تاج الدين دلول254414102548

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.5920190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-06-07طرطوس10110024159احالمملك محمد عيسى254514102549
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال79.6820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-07-01طرطوس10030014706ريمادياال منهل السقا254614102550

1088محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية389مراقبوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال63.1020220حقوقحقوقإجازة1998-08-23طرطوس10160029305سعادكلودا يوسف الشمالي254714102551

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.9320210بيئةهندسة مدنيةإجازة1998-01-01طرطوس11070038780صباحشذى محمد سالمه254814102552

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال67.8420180معلم صفتربيةدبلوم1997-01-01طرطوس10010068062مهىمرح محمد عبد الكريم254914102553

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال59.0020200معلم صفتربيةإجازة1996-08-18طرطوس10090114916جميلهسوزان علي حسان255014102554

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال66.7120150مائيةهندسة مدنيةإجازة1987-10-30طرطوس10090032136انيسهعبدهللا محمد فياض255114102555

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال72.1620180حقوقحقوقإجازة1995-07-15طرطوس10030024380ليلىامل محمد يوسف255214102556

1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال80.8020200إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-25طرطوس10050004521ودادهبه كاسب محمد255314102557
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.8720150مالية ومصارفاقتصادإجازة1989-09-08طرطوس10240012732جنانحنان حبيب حسن255414102558

393دارسوزارة الماليةالال72.2220170محاسبةاقتصادإجازة1993-03-20طرطوس10010012613سميرهريم علي خضور255514102559
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال64.1520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-12-25طرطوس10010125011نرجسمي محمد يوسف255614102560

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.8720210معلم صفتربيةإجازة1999-05-14طرطوس10010096178الهامنورهان علي قدار255714102561

1069مدرسوزارة السياحةالال57.7920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-07-20طرطوس02030361777جنانانعام لؤي قايا255814102562

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.4320155التمريضالتمريضإجازة1990-03-08طرطوس10250000538عزيزةمحمد محمود سليمان255914102563

396دارسوزارة الماليةالال68.2220160محاسبةاقتصادإجازة1991-02-24طرطوس10160114640نهادعلي عبد اللطيف ابراهيم256014102564
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
802مدققوزارة الموارد المائية126معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال62.5920150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-18طرطوس10220049386مهىمنى علي معروف256114102565

96مدرسوزارة التربيةالال71.7720190لغة روسيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-05-10حمص04120068564يمنروال حسن الغانم256214102566

1069مدرسوزارة السياحةالال65.8820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-25طرطوس10040001135نهلهحنان محمد احمد256314102567

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0820190التمريضالتمريضإجازة1992-06-01طرطوس05120050909عليابشرى فايز عباس256414102568

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال64.5120160دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-30طرطوس10160108874سعدهنغم محمد ابراهيم256514102569

391دارسوزارة المالية392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال51.8620060حقوقحقوقإجازة1972-08-07طرطوس10170010747غزةهيام كامل سليمان256614102570

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال63.4320170دراسات قانونيةحقوقإجازة1993-01-30طرطوس10160051694نواللبنى دباح عبدو256714102571

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية398دارسوزارة الماليةالال62.7220210حقوقحقوقإجازة1998-01-21طرطوس10280009408ابتساممريم علي يوسف256814102572

1069مدرسوزارة السياحةالال81.1820150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةماجستير1993-01-06طرطوس10010005726نبيالصفاء محمد يونس256914102573

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6620150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-03-01طرطوس10230001935ناهيهايالن محمود عمار257014102574

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال74.7720110تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-01-27طرطوس10010029537ميمونههيه جودات الدويري257114102575
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.3820170التمريضالتمريضإجازة1993-03-20طرطوس10090081196امينهنور بهجت احمد257214102576

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةنعمال60.6220140دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-06-10طرطوس10010074227سميرهصفاء غسان خضور257314102577
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل1087محلل بيئة عمل

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال60.4520220إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-11-10طرطوس10160109609ذواةطارق عز الدين احمد257414102578

1069مدرسوزارة السياحةالال77.5920190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-10طرطوس10220040523نهلهمريم سليمان ديبان257514102579

1069مدرسوزارة السياحةالال59.2920216لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-08-12طرطوس10160079204سهيالغدير علي احمد257614102580

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.9920190معلم صفتربيةإجازة1996-04-16طرطوس10160063408نجيبهصبا نديم حيدر257714102581

393دارسوزارة المالية394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال72.5620190محاسبةاقتصادإجازة1993-09-04طرطوس10160054255سحرريم غسان علي257814102582

1069مدرسوزارة السياحةالال61.5520100لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-01-01طرطوس10280001810نجاحغنوه عبد الحميد حسين257914102583

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال62.8120220معلم صفتربيةإجازة2000-01-05طرطوس10030033425غادهرغد ابراهيم ابراهيم258014102584

1069مدرسوزارة السياحةالال64.6920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-03-16طرطوس10240019139مطيعةبنان عدنان قدور258114102585

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال59.1420192حقوقحقوقإجازة1994-01-01طرطوس10090051124فاطمههمام سهيل جنود258214102586

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-03-14طرطوس10100022978نزههرشا نصر الوادي258314102587

1069مدرسوزارة السياحةالال66.3820220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-04-01طرطوس10130013721منالخالديه محمد الجردي258414102588

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال74.0820110إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-08-02طرطوس10030002859نادياغياث احمد كفى258514102589
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

100معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.1020180معلم صفتربيةإجازة1994-10-22طرطوس10010076399رناءياسمين سمير جمعه258614102590

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.6520140محاسبةاقتصادإجازة1991-08-03طرطوس10160117476هيفاءراما ايهم صبح258714102591
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.0120190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-22طرطوس10010007433مهاسالي خليل حسن258814102592

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال67.6520140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-11-20طرطوس10010045523حليمهأنعام محمد ناصر258914102593

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةنعمال64.0720092اقتصاداقتصادإجازة1985-09-15طرطوس10280015034املعاصم علي ميهوب259014102594
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال64.2020210صيدلةصيدلةإجازة1997-09-15طرطوس10010078011منىضحى يونس ناصر259114102595

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال59.5720110مصارف وتأميناقتصادإجازة1988-02-26طرطوس10220005039الهاميزن علي حمشو259214102596
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.5020130التمريضالتمريضإجازة1991-05-25طرطوس10160100819وضحارلى علي محمد259314102597

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال60.8220210حقوقحقوقإجازة1989-07-15طرطوس10160067676هياماسامه احمد سالم259414102598

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال81.29201010تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-07-10طرطوس10170023050يسرىزياد منصور حبيب259514102599
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال60.3420210معلم صفتربيةإجازة1995-01-03طرطوس10040027473ليلىبراءه محمود اسكندر259614102600

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.4720210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10010094193انتصارزينب محمود علي259714102601

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.6220129إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-11-16طرطوس10020011798جميلهحسان مصطفى ديب259814102602
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال74.1420180محاسبةاقتصادإجازة1996-07-13طرطوس10220006207زهرهمرام علي ورد259914102603
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال75.9720190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03طرطوس10050000661احالمرهف محمود محمد260014102604

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال57.8220060إدارة أعمالاقتصادإجازة1974-02-20طرطوس10010066657فاطمهأمل مصطفى اوسطه260114102605
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
803مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال61.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30طرطوس10010053206هناءنغم عهد حسن260214102606

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.5020190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10260001925مديحهمحمد علي حمود260314102607
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال57.8820120حقوقحقوقإجازة1986-09-01حمص04150004329وفاءديمه مصطفى خليل260414102608

802مدققوزارة الموارد المائيةالال80.3120180إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-08-01الالذقية06090018610منيرهبنان عيسى حسن260514102609
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.8220180التمريضالتمريضإجازة1993-06-20طرطوس05160047261تركيهمها حسن اليوسف260614102610

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال71.2220220دراسات قانونيةحقوقإجازة1994-08-03طرطوس10120003862عائدهمي سليم حسن260714102611

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال70.2320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة2000-01-01طرطوس10090015033ابتساماماني عادل شريف260814102612

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال75.6920210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1999-05-08طرطوس10220040295ميساءرباب ابراهيم اسماعيل260914102613
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األولى:طرطوس        الفئة:محافظة

إجازة1996-03-16طرطوس10110009544سمارميرنا محمد شدود261014102614
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال69.9020220طاقة

103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال68.6220160محاسبةاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10160154891جمانابشرى علي علي261114102615
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.6620170التمريضالتمريضإجازة1992-05-29طرطوس10180002332سهيلهسوسن علي سليمان261214102616

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال88.2020200محاسبةاقتصادإجازة1998-02-20طرطوس10160136514جمانامحمد علي علي261314102617
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية398دارسوزارة المالية392دارسوزارة الماليةالال58.8420172حقوقحقوقإجازة1991-01-01طرطوس10230012040نظميهعيسى محمد حسن261414102618

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.0420120حقوقحقوقإجازة1986-01-25حماه06010102363مديحهميس زين الدين حسون261514102619
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية1085دارس قانوني

390دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء509معاون رئيس كتابوزارة العدلنعمال59.8120200حقوقحقوقإجازة1996-02-16الالذقية06090094681وجيههاخالص علي علي261614102620

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.0720200علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1998-01-20طرطوس10020005309كوكبليدا اسماعيل القطريب261714102621

509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة المالية1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال58.2020220حقوقحقوقإجازة1993-10-07طرطوس10180005776فهيمهداليا أحمد محمد261814102622

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال58.9520220معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10020042521ميساءرزان محمد آغا261914102623

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال73.1020210معلم صفتربيةإجازة1998-07-25طرطوس10090001691سوسنعفراء علي العلي262014102624

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة الماليةالال62.4920220دراسات قانونيةحقوقإجازة1995-09-06طرطوس10110003435رجاءرؤى نزيه زينب262114102625

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال72.2520170علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1994-03-13طرطوس10010001085فاديهنعمة محسن اسماعيل262214102626

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال63.4720180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-05-04طرطوس10010167449غادهنوال عامر غانم262314102627
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال67.9820160محاسبةاقتصادإجازة1991-08-01طرطوس10010096407صفاءجنان رزق هللا مصلح262414102628

1069مدرسوزارة السياحةالال71.6520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-01طرطوس10160127508رائدهتمارا احمد محمود262514102629

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.4620220طبوغرافياهندسة مدنيةإجازة1997-09-02طرطوس10090039104ابتسامآيه عادل يونس262614102630

98معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.8820210معلم صفتربيةإجازة1997-07-20طرطوس10130006291رئيفهنيفين حنا بشاره262714102631

اقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10020018799هناءجوانا عبدالكريم ابراهيم262814102632
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.2620210

1069مدرسوزارة السياحةالال68.8720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-07-25طرطوس10220036111فاطمهرهف سمير محمد262914102633

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية401دارسوزارة الماليةالال59.2220190حقوقحقوقإجازة1986-09-29طرطوس06150010023نبيلهسناء محمد عسيكريه263014102634

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال72.2820200التمريضالتمريضإجازة1997-01-05طرطوس10010115340جاكلينلبنى ياسر صالح263114102635

509معاون رئيس كتابوزارة العدل391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.2120115حقوقحقوقإجازة1988-08-25طرطوس10170002948نهلهغيث حاتم عيسى263214102636

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال55.5020010إدارة أعمالاقتصادإجازة1975-06-04طرطوس10010127955خديجهفراس سليمان ديوب263314102637
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي1083منسق أعمال

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال67.8920212مصارف وتأميناقتصادإجازة1989-05-10طرطوس10090086372ابتساموسيم زين الدين زيفا263414102638

1069مدرسوزارة السياحةالال63.7320110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-17طرطوس10030013371حليمهساري علي ديب263514102639

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.3820210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10170028923رجاءرونيا غازي ديب263614102640

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال69.3020129مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-11-10طرطوس10090046794ماريبشار طراد عثمان263714102641

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال65.6920212التمريضالتمريضإجازة1994-01-01طرطوس10160132552فرموزهعمار رافع حبيب263814102642

1069مدرسوزارة السياحةالال61.1320180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-26طرطوس10280015913سمربتول هيثم ميهوب263914102643

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال71.2620170إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-07-05طرطوس10010161620عهدجوا محمود ابراهيم264014102644

اقتصادإجازة1980-06-10طرطوس10010158226زهرهعلي يوسف ابراهيم264114102645
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.2220190

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية400دارسوزارة الماليةالال85.6220190حقوقحقوقإجازة1975-04-10طرطوس10220020928خديجهاياد أمين سليمان264214102646

1069مدرسوزارة السياحةالال80.4320160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10160335841هدىبشرى باسم يوسف264314102647

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال60.5620140حقوقحقوقإجازة1991-08-22طرطوس10160118202سهيالبراءه اسكندر محفوض264414102648

400دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال60.9920210حقوقحقوقإجازة1992-05-04طرطوس10230016726لطيفهعيسى حبيب حسن264514102649

1069مدرسوزارة السياحةالال70.4820210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-05-15طرطوس10020030101تغريدلجين حمدان ابراهيم264614102650

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.1520210التمريضالتمريضإجازة1998-01-10طرطوس10160057548ساميانعمى ممدوح ميهوب264714102651

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال68.3220160هيدروجيولوجياجيولوجيا<-العلومإجازة1990-09-01طرطوس10160109973هيامبشار مدحت حمدان264814102652

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال73.6120210مواصالت ونقلهندسة مدنيةإجازة1996-02-27طرطوس10150005376الهامربا علي يوسف264914102653

1069مدرسوزارة السياحةالال55.8620070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-01-01طرطوس10160049565ندىعال احمد اسبر265014102654

102معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال67.3620180معلم صفتربيةإجازة1995-08-22طرطوس10150003133هدىجواهر محمد عباس265114102655

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال75.2320210علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة2000-01-19طرطوس10040016397انتصارنعمى بسام عبدالهادي265214102656
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال76.1820140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1987-08-29طرطوس10100010985رافيهامل اسماعيل قشعور265314102657

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال59.8620210معلم صفتربيةإجازة1998-01-10طرطوس10170032547فاديامايا فؤاد نقول265414102658

1069مدرسوزارة السياحةالال69.6220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة2000-01-10طرطوس10020032387عبيرنماء احمد سالمي265514102659

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.8420170التمريضالتمريضإجازة1995-01-01طرطوس10040002902داللميس نايف حسن265614102660

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال80.5620170علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1995-07-29طرطوس10140005969نهلههبه علي عمران265714102661
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة الماليةالال68.6320180محاسبةاقتصادإجازة1993-03-06طرطوس10010073792حنانساره عدنان محمد265814102662

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.3320190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-02-28طرطوس10160073198سهامريم حسن عبدهللا265914102663
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال66.5220140إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10010143466سهامامينه محمد الكردي266014102664

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.0720190معلم صفتربيةإجازة1996-04-10طرطوس10010081670هيامنغم علي حبوس266114102665

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال64.9420201معلم صفتربيةإجازة1998-05-01طرطوس10130012190غيداءعبد الكريم حسن سليمان266214102666

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال70.5020210محاسبةاقتصادإجازة1998-03-11طرطوس10040025152هياممدى نبيل شبلي266314102667

1069مدرسوزارة السياحةالال61.0020150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-04-21طرطوس10160134331وفاءعال ابراهيم علي266414102668

97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال63.1520190معلم صفتربيةإجازة1996-04-01طرطوس10010150253رجاءريم جهاد اسماعيل266514102669

802مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال68.8420170محاسبةاقتصادإجازة1996-01-19طرطوس10010183678سعدهرهف وفيق ناصر266614102670

1069مدرسوزارة السياحةالال61.1020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010113905غيثاءخلود رزق هللا ابراهيم266714102671

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.4020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1998-01-01طرطوس10090073143روعهزينه مازن اسمندر266814102672
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال57.6320170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-06-19طرطوس10170032166سالمرحاب ابراهيم شعبان266914102673

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية659رئيس شعبةوزارة الدفاعالال73.5720210إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1997-10-28طرطوس10150000702سميرهديانا عماد عكوش267014102674

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال67.9120210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1995-03-20طرطوس10020031226سناءيارا عبد الحميد حمود267114102675

99معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.4320210معلم صفتربيةإجازة1995-10-23طرطوس10160061808وفاءريم شعبان علي267214102676

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائيةالال68.6420210علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1997-04-07طرطوس10160145456رحابماري مروان سليمان267314102677

212محلل إداريوزارة الكهرباء401دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.3120190حقوقحقوقإجازة1997-01-01طرطوس10110008598سميرهرهف محمد صالح267414102678

803مدققوزارة الموارد المائيةالال75.3220110إدارة أعمالاقتصادإجازة1977-02-06طرطوس10010146480سكرتغريد احمد جابر267514102679
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية77رئيس شعبة الموارد البشرية

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال74.0820200جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1996-02-03حماه05020151338سميرهلينا علي الشعبان267614102680

67مدرسوزارة التربية60مدرسوزارة التربية62مدرسوزارة التربيةالال63.1420210علوم سياسيةعلوم سياسيةإجازة1991-01-10طرطوس10020013716داللابراهيم يونس مصلح267714102681

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل402دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال60.6120130محاسبةاقتصادإجازة1988-01-16الالذقية06120006859روعهنسرين عبد العزيز محمد267814102682

102معلم صفوزارة التربية100معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال65.8520210معلم صفتربيةإجازة1999-02-23طرطوس10090056572ثناءريم عيسى ميهوب267914102683

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال77.5120210جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1998-08-26طرطوس10220046253منىمريم أمين محمد268014102684

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.8120210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-09-01طرطوس10010023601فاطمهلمى علي مصطفى268114102685
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

1069مدرسوزارة السياحةالال67.1120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-02-05طرطوس10160103741سعدهنسرين محمود حمود268214102686
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212محلل إداريوزارة الكهرباءالال59.5020123دراسات قانونيةحقوقإجازة1978-03-25طرطوس10090055446اميراعاطف محمد ديبه268314102687
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
401دارسوزارة المالية1085دارس قانوني

1087محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل395دارسوزارة الماليةالال59.5520110حقوقحقوقإجازة1986-08-08طرطوس10160081668رابيهديانا محمود عيسى268414102688

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال59.4620180حقوقحقوقإجازة1992-08-03طرطوس10090088592اميرهمحمد علي حتري268514102689

1069مدرسوزارة السياحةالال62.0820190لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-30حماه10090055731شاديهريم محمد درويش268614102690

إجازة1998-01-01طرطوس10120017028غزالهتماضر ابراهيم اسماعيل268714102691
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.3420210تصميم وإنتاج

1069مدرسوزارة السياحةالال59.8420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-02-20طرطوس10040026808خديجهنغم سليمان محمد268814102692

97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال79.6320200معلم صفتربيةإجازة1998-08-08طرطوس10010139915وفاقديما محمد حمود268914102693

802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.5920162مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-01-01طرطوس10280011681هدىخليل عبدمناف عبدهللا269014102694
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء152معاون رئيس شعبة

إجازة1995-04-22طرطوس10020016638مريمعدنان يوسف يوسف269114102695
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال68.9620200طاقة

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.2320190إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-01طرطوس10010089210ثناءمحمد اسكندر عيسى269214102696
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.9720210إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-01طرطوس10010143938ندىنوف عثمان الترجمان269314102697
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال62.6420200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-06-01طرطوس10010111169جميلهراما ابراهيم مصطفى269414102698

98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.0020190معلم صفتربيةإجازة1998-01-03طرطوس10240014138وفاءهبه احمد ملحم269514102699

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال55.0020020حقوقحقوقإجازة1974-01-03حمص04190056272نبيههعناء حيدر ديوب269614102700

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال62.1820050صيدلةصيدلةإجازة1982-07-17طرطوس10100011057نجاحسوزان سمير الشيخ269714102701

1069مدرسوزارة السياحةالال78.2620200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-01طرطوس10160039923فلايررقيه شكيب الشامي269814102702

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال73.6020120إدارة أعمالاقتصادإجازة1983-10-16طرطوس10220024785رابيهحسام كامل سليمان269914102703
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشرية

395دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.7420160حقوقحقوقإجازة1980-07-15طرطوس10160067734أملابتسام علي سالم270014102704

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.6420201التمريضالتمريضإجازة1996-09-07طرطوس10160134638ريحابعلي مفيد سليمان270114102705

إجازة1994-01-10طرطوس10220010654سهامغيثاء نزار محمد270214102706
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.4320180تصميم وإنتاج

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالنعم71.1720210محاسبةاقتصادإجازة1996-01-18ريف دمشق03300095847وفاءثراء محمد سويقات270314102707

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.0120200بيئةهندسة مدنيةإجازة1997-01-01طرطوس10140014788فاطمهفاتن عمران حمود270414102708

إجازة1991-11-02طرطوس10010077175مهىهبه علي يونس270514102709
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال66.2820210كيمياء تطبيقية

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال58.4820030إدارة أعمالاقتصادإجازة1977-03-10طرطوس10160049953سعدىفادي بهجت حسن270614102710
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

390دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال64.6620155حقوقحقوقإجازة1990-01-01طرطوس10160072480اكتمالمحمد محمود العريان270714102711

1069مدرسوزارة السياحةالال57.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-01-01طرطوس10040015002ساميهبشرى علي حصيني270814102712

إجازة1998-01-01طرطوس10100016870منىريم منير اسماعيل270914102713
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية209مهندسوزارة الكهرباءالال73.9020210قوى ميكانيكية

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال75.4520190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-01-01طرطوس10280009498عائدههزار يوشع حسين271014102714

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلمينعمال73.5320182تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-04طرطوس10010000732مهاعمار عبد السالم حمود271114102715

98معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.6820180معلم صفتربيةإجازة1996-04-10طرطوس10220035469نجوىمريم لؤي سليمان271214102716

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.9220140دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-09-04طرطوس10220038176سهيلهعلي حسن يونس271314102717

إجازة1991-11-16الالذقية05180018722املبشرى تيسير حمود271414102718
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال65.5120170كيمياء تطبيقية

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية392دارسوزارة المالية391دارسوزارة الماليةالال61.3220105حقوقحقوقإجازة1988-01-01طرطوس10010024198نواهدعلي جبران حسن271514102719

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية802مدققوزارة الموارد المائية1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.7020192إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-04-13طرطوس10010112850نواهدكنان جبران حسن271614102720

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال78.7120200محاسبةاقتصادإجازة1997-05-20طرطوس10230017735ابتساموئام فواز ريمه271714102721

إجازة1999-05-10طرطوس10280009523عائدهزينب يوشع حسين271814102722
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال78.4920210كيمياء بحته

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال74.4020130محاسبةاقتصادإجازة1989-03-09طرطوس10010095973عائدهمحمد جهاد صالح271914102723

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال67.2120170معلم صفتربيةإجازة1993-11-20طرطوس04040020535اديبهحلى ايمن عبدو272014102724

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال73.1220210مائيةهندسة مدنيةإجازة1998-01-19طرطوس10100010501احالمرزان علي معروف272114102725

1069مدرسوزارة السياحةالال63.8820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-03-09طرطوس10230027362هناءصفاء كمال حسن272214102726

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال63.0020110اقتصاداقتصادماجستير1986-04-29طرطوس10050024417نضالعبير مالك بالل272314102727

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال66.6320180إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-09-03طرطوس10030013841منتهىآالء محسن تفاحه272414102728

1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال58.9620080حقوقحقوقإجازة1981-06-24طرطوس10010104736ودادراما حسين خوندي272514102729

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال77.4320210علم الحياةعلم الحياة<-العلومإجازة1998-01-01طرطوس10010017075خديجهايلين احمد حسين272614102730

1069مدرسوزارة السياحةالال57.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10280010293جنانرود احمد يونس272714102731

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.3220192محاسبةاقتصادإجازة1993-05-30طرطوس10160081513هناءجعفر سليمان سليمان272814102732

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية659رئيس شعبةوزارة الدفاعالال69.1920180إنشائيةهندسة مدنيةإجازة1990-05-10طرطوس10240018983نهيدهميرنا شكيب أحمد272914102733

إجازة1997-07-17طرطوس10230000813نجوىعلي بهجت الشمالي273014102734
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال76.2220210طاقة

1069مدرسوزارة السياحةالال68.8920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-18طرطوس10010055826ألحاننغم محمد زينه273114102735

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال62.5520150حقوقحقوقإجازة1991-03-05طرطوس10250001925كوثربتول نبيل عبود273214102736

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية394دارسوزارة الماليةالال70.5920210محاسبةاقتصادإجازة1997-04-16طرطوس10030011207هويداضحى علي الشيخ273314102737

1069مدرسوزارة السياحةالال61.1920200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-01طرطوس10010152261منيرهشذا عيسى حمادي273414102738

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال67.6220100محاسبةاقتصادإجازة1987-01-02طرطوس10020018589دعدوئام حسن عبد الرحمن273514102739

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل103معاون رئيس شعبةوزارة التربية394دارسوزارة الماليةالال57.1120130محاسبةاقتصادإجازة1987-01-15حماه05070009685فهيمهوعد ابراهيم الرستم273614102740

إجازة1998-01-01طرطوس10010157110مهاروز ناصر الحاج273714102741
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.7220210كيمياء بحته

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال67.7820210معلم صفتربيةإجازة1994-09-24طرطوس10160045517تمانسوزان معين ملحم273814102742

1069مدرسوزارة السياحةالال70.6720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-01-05طرطوس10170038423فدوىمريم عزيز حسن273914102743

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال77.4220220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01حمص04120072554هنودمايا محمد علي274014102744

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال73.3920170معلم صفتربيةإجازة1995-11-10طرطوس10230025178أملرشا صالح مهنا274114102745

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال56.8520220إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-06-24طرطوس10260020116سورياغاده محمود محمد274214102746
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

401دارسوزارة الماليةالال72.9220170دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-01-01طرطوس05070040074بديعهامل عبدالرحمن دغرور274314102747
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
391دارسوزارة المالية1086محلل بيئة عمل

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال71.1020210محاسبةاقتصادإجازة1996-01-25طرطوس10010062615جميلهمحمد عدنان سليمان274414102748

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.2620140مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-09-25حلب02010005824غادهريهام عيسى الشيخ274514102749

1069مدرسوزارة السياحةالال68.1120181لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1996-09-29طرطوس10240018971مفيدهحازم رفعت أحمد274614102750

389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال61.8920210حقوقحقوقإجازة1997-08-30طرطوس10160143923سميرهديانا آصف بلول274714102751

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال68.1220110إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-01-11طرطوس10160033223فدوىنورا طالب عبد الحميد274814102752
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال
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213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.4020190علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1994-07-20طرطوس10020015127عبيرحال نادر محمد274914102753

393دارسوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال63.8020092محاسبةاقتصادإجازة1987-01-05طرطوس10040021674سهيالمحمود علي صالح275014102754

1069مدرسوزارة السياحةالال59.4520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-10-01طرطوس10280009341نجوىأيمن علي معال275114102755

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال64.4620190معلم صفتربيةإجازة1998-01-12طرطوس10020011236رحابنور الهدى حمدان حمدان275214102756

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال69.2320220بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1995-06-01حماه05040010335كفاحالهام هيثم المحمد275314102757

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال71.5820210محاسبةاقتصادإجازة1996-04-12طرطوس10010101388حليمهعبير حسن جديد275414102758

390دارسوزارة الماليةالال55.3320210حقوقحقوقإجازة1990-03-07طرطوس10280001015نايلهرزان فيصل محمود275514102759
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1085دارس قانوني

1086محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.2420130دراسات قانونيةحقوقإجازة1991-10-09طرطوس10160067230املنورهان احمد عجايا275614102760
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1087محلل بيئة عمل

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية395دارسوزارة المالية1088محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.0120100حقوقحقوقإجازة1984-07-20طرطوس10160068451سعدهحسن محمد العلي275714102761

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال66.7420200حقوقحقوقإجازة1990-01-01طرطوس10220014802صباحرنا سمير مرعي275814102762

إجازة1995-06-10الالذقية06110037858سماهرماريانا محسن ناصر275914102763
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال71.4320210تصميم وإنتاج

1069مدرسوزارة السياحةالال60.7520080لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1984-04-17طرطوس04010627827نجيحهاريج سمير ابراهيم276014102764

إجازة1988-01-29طرطوس10220021120رجاءرشا محمد عبد الرحمن276114102765
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.1420140كيمياء تطبيقية

90مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية87مدرسوزارة التربيةالال68.8720140تربية رياضيةتربيةإجازة1990-09-29طرطوس10030026646حنانعلي عز الدين ونوس276214102766

393دارسوزارة المالية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال65.0520200محاسبةاقتصادإجازة1990-06-23طرطوس10090052925ثناءوالء احمد عيروط276314102767

403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال73.5920173محاسبةاقتصادإجازة1994-05-01طرطوس10250000277ميادهمحمد علي زهره276414102768
وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل
394دارسوزارة المالية126معاون رئيس شعبة

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.5120110تمويل ومصارفاقتصادماجستير1988-01-17طرطوس10090003484ميادهابراهيم حبيب مسلم276514102769
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال55.7820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-06-06طرطوس10220021562سهامسهى سلمان بدران276614102770

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.7920170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1991-05-08طرطوس10010148042سمروالء علي اسماعيل276714102771

1069مدرسوزارة السياحةالال62.7620120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1988-05-26طرطوس10220007576عائدهلينا هاشم عيسى276814102772

399دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربية402دارسوزارة الماليةالال70.8120130محاسبةاقتصادإجازة1988-04-19طرطوس10010029588املمنال صالح عبد الرحمن276914102773

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.6520190معلم صفتربيةإجازة1996-03-15طرطوس10230015409مناهبة يونس علي277014102774

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال63.4220150حقوقحقوقإجازة1992-01-01طرطوس10040017031زينبعمار ياسر غانم277114102775

1069مدرسوزارة السياحةالال87.2420160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-08-01طرطوس10050017675املعتاب نسيم اسعد277214102776

1069مدرسوزارة السياحةالال60.5720078لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-04-30طرطوس10160034026نوالمحمد علي عبد هللا277314102777

1069مدرسوزارة السياحةالال87.5020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-01-01طرطوس10050013323حنانبراءة بهجت شالحه277414102778

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال56.8020180حقوقحقوقإجازة1991-01-30طرطوس10220010848ساميهحسين هيثم خليل277514102779

1069مدرسوزارة السياحةالال58.1020220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1992-04-13طرطوس10160053234هناميرنا غسان ابراهيم277614102780

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال82.8220210التمريضالتمريضإجازة1998-07-07طرطوس10120014242عائدهرشا خليفي معال277714102781

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال67.7920200معلم صفتربيةإجازة1995-04-20الالذقية06010390500هيامنتالي عادل عسيكريه277814102782

389مراقبوزارة الماليةالال60.6920178حقوقحقوقإجازة1987-10-23طرطوس10160008418اكتمالاحمد محمود العريان277914102783
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبة

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال66.9720110إدارة أعمالاقتصادإجازة1976-01-01طرطوس10020040877نظيرهدعد احمد موسي278014102784

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.0320140إدارة أعمالاقتصادإجازة1976-11-27طرطوس10170021633بديعهرانيا حامد سليمان278114102785
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال70.9720160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1993-08-06طرطوس10260034203نجوىيارا نديم سليمان278214102786
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

إجازة1984-10-17طرطوس10160074281مريممحمود جميل احمد278314102787
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال59.0820154طاقة

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال67.5020147اقتصاداقتصادإجازة1989-10-20طرطوس10220012026هيامأحمد سميع أسعد278414102788
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

1069مدرسوزارة السياحةالال70.0320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-08-02طرطوس10020023043هدايازينه علي حمدان278514102789

86مدرسوزارة التربية92مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربيةالال76.0620200تربية رياضيةتربيةإجازة1998-01-25إدلب07040062752هدىزين محمد زين الدين278614102790

إجازة1982-01-17طرطوس10160097202جوزفينبيير سجيع سلوم278714102791
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال61.1720118ميكانيك عام

1069مدرسوزارة السياحةالال62.7120180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-10-24طرطوس10010084237جميلهمرح محمود متواري278814102792

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية402دارسوزارة الماليةالال61.2920210محاسبةاقتصادإجازة1995-07-25طرطوس10100030323آسياوالء فيصل سليمان278914102793

وزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال72.7020180محاسبةاقتصادإجازة1996-04-07طرطوس10220013482سمرميرنا صالح حمود279014102794
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

804دارسوزارة الموارد المائية212محلل إداريوزارة الكهرباء390دارسوزارة الماليةالال58.8820144حقوقحقوقإجازة1989-10-13طرطوس10260029221فاطمهعالء صالح أحمد279114102795

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال68.1620180حقوقحقوقإجازة1988-07-24طرطوس10010012434نورهاناالء علي خطيب279214102796
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
390دارسوزارة المالية1085دارس قانوني

1069مدرسوزارة السياحةالال59.7020140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-04-20طرطوس10050007634حكمههبه عماد خضور279314102797

88مدرسوزارة التربية91مدرسوزارة التربية89مدسوزارة التربيةالال72.8520130تربية رياضيةتربيةإجازة1990-08-15طرطوس10090015896منتهىعلي محمد عتيق279414102798

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال63.6020022جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1978-01-01طرطوس10040023378اميلياتمام يونس شاهين279514102799

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلنعمال61.1720130حقوقحقوقإجازة1988-07-22طرطوس10010018702ملكةمحمد علي سالمة279614102800

102معلم صفوزارة التربيةالال65.7520180معلم صفتربيةإجازة1994-09-14طرطوس10010141312فاديامريم ياسين عدره279714102801

إجازة1999-08-17طرطوس10030011588هويداهبه علي الشيخ279814102802
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.5920210كيمياء بحته

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.1120200مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-01-01طرطوس10030009926عائدهليزا يوسف أبو عبيد279914102803

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.8320200مالية ومصارفاقتصادإجازة1998-06-23طرطوس10010123451منالساره عالء الدين سالمه280014102804

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلمينعمال69.0720120مصارف وتأميناقتصادإجازة1986-01-06طرطوس10010039815سالممحمد علي رظا علي280114102805
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبة

152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال69.5620140مصارف وتأميناقتصادإجازة1987-09-09طرطوس10100003797اسمارفاء سليمان مسعود280214102806
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال63.4220180معلم صفتربيةإجازة1994-03-25طرطوس10160062712نجاةريم فهد محمد280314102807

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال80.1720210التمريضالتمريضإجازة1998-05-01طرطوس10160072035ناديانغم رمضان تامر280414102808

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال72.4820157التمريضالتمريضإجازة1991-09-01طرطوس10260018662داللقصي محمد عثمان280514102809

390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة المالية153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.3720192حقوقحقوقإجازة1992-02-29طرطوس10030025224سعادكامل علي عدبا280614102810

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة الماليةالال56.7220194حقوقحقوقإجازة1987-07-15طرطوس10170008813سهيالعالء مصطفى احمد280714102811

97معلم صفوزارة التربيةالال60.9920220معلم صفتربيةإجازة2000-01-08حمص04010838876وصيفههال سالم عيسى280814102812

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائيةالال63.5920090تمويل ومصارفاقتصادإجازة1984-07-01طرطوس10260018960فتاةرفاء محمود حمدان280914102813

393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية396دارسوزارة الماليةالال69.4220130محاسبةاقتصادإجازة1989-08-01طرطوس10170010377سعادالما فيصل شحود281014102814

394دارسوزارة المالية393دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.7720190محاسبةاقتصادإجازة1997-01-19طرطوس10110030713جولياآيه علي ابراهيم281114102815

101معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال70.8120220معلم صفتربيةإجازة1999-01-12طرطوس10260026718فاديامنال علي سليم281214102816

اقتصادإجازة1985-05-27حلب02030004657بهترمروه عبدو شمسي281314102817
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال81.0120150

رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال78.0020199معلم صفتربيةإجازة1980-04-10طرطوس10040026594داللوائل عبود عبود281414102818

1069مدرسوزارة السياحةالال61.2820120لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-04-01الالذقية06050013647ازدهارزينب علي ديوب281514102819

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.1920190التمريضالتمريضإجازة1996-11-23حماه05160045063نجودايمان حسن زمزم281614102820

391دارسوزارة المالية390دارسوزارة المالية389مراقبوزارة الماليةالال64.8420200حقوقحقوقإجازة1992-10-01طرطوس10010002912ميساءاحمد عبد الرحمن بركات281714102821
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1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال71.1520110إدارة أعمالاقتصادإجازة1988-05-20طرطوس10280002661منيرهسوسن احمد عبد هللا281814102822
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال59.4620177حقوقحقوقإجازة1986-10-01طرطوس10140013198خديجهحسين محمد عثمان281914102823

1124ممرض جامعيوزارة الصحةنعمال77.8420190التمريضالتمريضإجازة1996-09-20طرطوس10220040994فتاةايناس سليمان محمود282014102824

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال68.8020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1996-02-20طرطوس10150014705نبيلهرغيد شاهر نصير282114102826

390دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائيةالال61.0620160حقوقحقوقإجازة1992-09-15طرطوس10240014307فاطمهرزان رضوان الترك282214102827

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال71.7620160تمويل ومصارفاقتصادإجازة1994-01-01طرطوس10160070054ليلىاريج غسان سلوم282314102828
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال73.3120110إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-12-15طرطوس10010077942رجاءيارا محمود ناصر282414102829
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

391دارسوزارة الماليةالال60.0320175دراسات قانونيةحقوقإجازة1989-01-10طرطوس10050008918جميلهحسين علي سليمان282514102830
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

394دارسوزارة المالية802مدققوزارة الموارد المائية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال75.6920180محاسبةاقتصادإجازة1995-03-25طرطوس10010168718نهىعبير علي سليمان282614102831

1069مدرسوزارة السياحةالال62.1220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-01طرطوس10220013242سماهرفاتن علي سالمي282714102832

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال68.3220110التمريضالتمريضإجازة1988-10-25طرطوس10160040850جميلهمايا حامد حسين282814102833

103معاون رئيس شعبةوزارة التربية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال61.7720090محاسبةاقتصادإجازة1983-03-26حماه05190015328اسياديما علي بلول282914102834

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.5520190التمريضالتمريضإجازة1996-05-25طرطوس10160144332فلايرسعد عمار داود283014102835

1069مدرسوزارة السياحةالال60.9020200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-20طرطوس10010092032فدوىمرح محمد حبق283114102836

1069مدرسوزارة السياحةالال69.7920143لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-15طرطوس10090059214فاطمهخالد مصطفى عبيد283214102837

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال75.5920110مصارف وتأميناقتصادإجازة1984-01-15طرطوس10090044385نمنومنجوى بهجت سعد283314102838

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال64.1720190تسويق وتجارة إلكترونيةاقتصادإجازة1987-08-01طرطوس10110010164حليمةرانيا صالح علي283414102839

97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال66.3420210معلم صفتربيةإجازة1998-06-02طرطوس10020005637فاطمهنور ياسر مصطفى283514102840

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال66.5920210معلم صفتربيةإجازة1998-02-22طرطوس10160014684نهالكرستين جان مقدسي283614102841

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.1820160التمريضالتمريضإجازة1991-12-31حماه05120002721فريدهرنين رياض سلوم283714102842

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال71.1420180محاسبةاقتصادإجازة1995-03-08طرطوس10230015401آمالربا فؤاد يوسف283814102843

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربيةالال69.1120210معلم صفتربيةإجازة1999-08-29طرطوس10160120779رويدانور عادل ابراهيم283914102844

1069مدرسوزارة السياحةالال68.7520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-20طرطوس10220044938ابتسامديانا هيثم سالمي284014102845

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.2820143إدارة أعمالاقتصادإجازة1969-12-24طرطوس10040005580زكيهمدين محمود حمد284114102846
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.2420220إدارة أعمالاقتصادإجازة1989-01-08طرطوس10160039857ليلىمحمد سلمان محمد284214102847
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1084منسق أعمال

802مدققوزارة الموارد المائية803مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال69.8320150مصارف وتأميناقتصادإجازة1993-01-15طرطوس10170011761وحيدهنورهان محسن شحود284314102848

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال70.3720170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-26طرطوس10040007220سلمىسوزان سعد الكنج284414102849
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال69.6720160جيولوجيا تطبيقيةجيولوجيا<-العلومإجازة1993-01-01طرطوس04050000791خوذهعال حسن الديب284514102850

1069مدرسوزارة السياحةالال58.1320210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-16طرطوس10160108266اعتدالعفراء احمد ربع284614102851

1069مدرسوزارة السياحةالال61.4520200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-05طرطوس10100013789سعدهشذى صالح حسن284714102852

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال76.5020210تمويل ومصارفاقتصادإجازة1999-01-01طرطوس10020054358عبيرعمار عبد الكريم حسان284814102853
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77

97معلم صفوزارة التربيةالال64.7920170معلم صفتربيةإجازة1995-01-01طرطوس10160085946ندىنسرين علي مرقبي284914102854

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية401دارسوزارة الماليةالال53.7720170حقوقحقوقإجازة1983-01-05طرطوس10100011315خديجهداليا محمد مسعود285014102855

102معلم صفوزارة التربيةالال80.0420210معلم صفتربيةإجازة1998-10-03طرطوس10010051123جهينهرهف مهنا ملحم285114102856

إجازة1996-01-10طرطوس10090014901غصونميرنا عيد عون285214102857
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال69.5920190كيمياء تطبيقية

وزارة النفط والثروة المعدنية394دارسوزارة المالية393دارسوزارة الماليةالال80.6820117محاسبةاقتصادإجازة1988-09-04طرطوس10160012790سهاممحمد علي حمادي285314102858
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال64.8220180إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-01-10طرطوس10260019614نوالأمل محمد محمد285414102859
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال58.3020180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-08-22طرطوس10220037708هدىهبه اسعد عثمان285514102860

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال61.2720140إدارة أعمالاقتصادإجازة1982-06-05طرطوس10010169692هديهمنى احمد الجندي285614102861
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
802مدققوزارة الموارد المائية1083منسق أعمال

285714102862
عبد الوهاب عبد اللطيف 

ابراهيم
إجازة1977-06-09طرطوس10160083545مريم

-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
209مهندسوزارة الكهرباء799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال64.6520000قوى ميكانيكية

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال67.3620140محاسبةاقتصادإجازة1992-05-30طرطوس10010066238حنانرنا مفيد ونوس285814102863

397دارسوزارة الماليةالال71.8720180محاسبةاقتصادإجازة1996-01-08طرطوس10260030338سميرهيارا محمود يوسف285914102864
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
103معاون رئيس شعبةوزارة التربية77رئيس شعبة الموارد البشرية

802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال70.5020160علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1993-01-01طرطوس10010141286فتاةعبدالكريم محمد حمدان286014102865

1069مدرسوزارة السياحةالال60.0720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-01-10طرطوس10020028520نوراجلنار ديب ديب286114102866

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.5220113علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1989-01-05طرطوس10040006243غادهعلي عبدالرحمن محفوض286214102867

213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةنعمال73.0120141علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1989-02-14حماه05190013492هيامنبراس محمد ابراهيم286314102868

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.8620200علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1996-07-01طرطوس10020035378هناديكنانه يوسف يوسف286414102869

اقتصادإجازة1993-08-25طرطوس10250008225وفاءيانا زين الدين اسماعيل286514102870
اإلدارة والمحاسبة في 

المشروعات صغيرة
803مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال74.6220180

102معلم صفوزارة التربيةالال58.9120180معلم صفتربيةإجازة1996-07-01حمص04120080121ازدهارعزيزه عدنان جنيدي286614102871

390دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال54.8620030حقوقحقوقإجازة1974-03-01طرطوس10020043420حسنهديمه موسى خضور286714102872

101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال62.7420220معلم صفتربيةإجازة1999-01-12حمص04140033262سهيلهراما زين الدين نجم286814102873

658رئيس شعبةوزارة الدفاع802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال70.0920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1997-01-01طرطوس10250004119مريمسراء علي علي286914102874

804دارسوزارة الموارد المائيةنعمال53.1020032حقوقحقوقإجازة1973-02-26طرطوس10160137323هندمحمود يوسف سليمان287014102875
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1088محلل بيئة عملوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1087محلل بيئة عمل

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال60.8520192معلم صفتربيةإجازة1996-11-16طرطوس10160047907نجالمحسن رضوان درويش287114102876

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.1920190مائيةهندسة مدنيةإجازة1992-09-02الالذقية06220020997سهامديما رياض صقور287214102877

1069مدرسوزارة السياحةالال70.6820110لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-29طرطوس10030012365مديحهروعه محسن ابراهيم287314102878

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية803مدققوزارة الموارد المائية393دارسوزارة الماليةالال75.3120110محاسبةاقتصادإجازة1989-01-05طرطوس10020015578اسيامحمد يوسف حسن287414102879

99معلم صفوزارة التربية101معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال64.2320220معلم صفتربيةإجازة1999-12-05طرطوس10030032736هناءمروى محمد طجميه287514102880

102معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال77.9320220معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10170023362عواطفرباب أحمد أحمد287614102881

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال70.0020220معلم صفتربيةإجازة2000-01-27طرطوس10160054241زينانور محمود بالل287714102882

1069مدرسوزارة السياحةالال58.3020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-01-31طرطوس10220045075نجيبهعلي محمد علي287814102883

1069مدرسوزارة السياحةالال61.0020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1985-01-15طرطوس10040020154داللرجاء محمد سلوم287914102884

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال62.1320170معلم صفتربيةإجازة1994-01-28طرطوس10040000340خضرههيا محمد ابراهيم288014102885

98معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربيةالال58.8220220معلم صفتربيةإجازة1993-06-08حمص04010109707خديجهلميس سليمان خضور288114102886

804دارسوزارة الموارد المائيةالال59.8720072حقوقحقوقإجازة1981-09-06طرطوس10260016245شهيرهمهند عبدالحميد غانم288214102887
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
398دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

1069مدرسوزارة السياحةالال58.5020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-07-02طرطوس10040017345كوكبوالء احمد عبدالرحمن288314102888

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.5620170التمريضالتمريضإجازة1993-03-04طرطوس10280006244داللرزان علي احمد288414102889

101معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال68.5220220معلم صفتربيةإجازة1997-02-22حمص04010704350لينارغد عبداللطيف السليمان288514102890

1069مدرسوزارة السياحةالال73.2720140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1991-09-07طرطوس10280009434هنامجدلين محسن حسن288614102891

102معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال69.5620210معلم صفتربيةإجازة2000-01-01طرطوس10020016332جميلهفرح محمد محمد288714102892

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالنعم59.8620100علوم مالية ومصرفيةاقتصادإجازة1986-03-15طرطوس10230021229فوزهحياة ابراهيم محمد288814102893

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال66.9520020إدارة أعمالاقتصادإجازة1975-11-16حمص06010090998حنهسهير كمال صائغ288914102894

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية394دارسوزارة المالية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.2620213محاسبةاقتصادإجازة1987-02-05طرطوس10010041811نجاحسام محمد االحمد289014102895

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.4320220إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-01-07طرطوس10250006306جومانهمرح شعالن ديب289114102896

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.7920170إدارة أعمالاقتصادإجازة1990-01-11طرطوس10010127608سهيلهمرام ناظم حمود289214102897
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال
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1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال69.9420210التمريضالتمريضإجازة1994-06-01حماه05120021813سريهلمى محسن تجور289314102898

إجازة1999-01-30طرطوس10160150314لومازسالم علي محمد289414102899
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال73.4720210كيمياء بحته

إجازة1999-01-24طرطوس10010001877ابتسامآيه عبدالهادي عبدهللا289514102900
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال70.9320210كيمياء بحته

1069مدرسوزارة السياحةالال60.6820200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-12طرطوس10250011142فوزيهحيان يحي يوسف289614102901

509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.5120170حقوقحقوقإجازة1991-06-01طرطوس10090088617جوهرهرضا عزيز حتري289714102902
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
392دارسوزارة المالية153معاون رئيس شعبة

394دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال68.8720140محاسبةاقتصادإجازة1988-03-03طرطوس10160014593فتاتنوار علي رمضان289814102903

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال59.9520200معلم صفتربيةإجازة1991-02-27طرطوس10010069591لبنىسوال حسن ابراهيم289914102904

وزارة النفط والثروة المعدنية396دارسوزارة المالية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال64.3320090محاسبةاقتصادإجازة1986-01-05طرطوس10160034405مطيعهعهد محمد يونس290014102905
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل400دارسوزارة الماليةالال63.5820220حقوقحقوقإجازة2000-01-04طرطوس10220011873عواطفرنيم يعرب علي290114102906

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال68.0820180إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-09-27طرطوس10090026906سميحهرنا حبيب زيفا290214102907

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال61.8020210إدارة أعمالاقتصادإجازة1995-07-12طرطوس10220013890نادياخليل عبد الحليم محمود290314102908
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

391دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل389مراقبوزارة الماليةالال61.2920191حقوقحقوقإجازة1995-06-10طرطوس10030036983داللعالء علي ياسين290414102909

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.8520210التمريضالتمريضإجازة1996-01-10طرطوس10280005454نجاحنورا صالح غانم290514102910

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال76.4720190التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10160052303سلمىهديل محمد سليمان290614102911

99معلم صفوزارة التربية97معلم صفوزارة التربية98معلم صفوزارة التربيةالال66.4220194معلم صفتربيةإجازة1994-02-05طرطوس10220020704نجيحةمحمود كاسر رستم290714102912

1069مدرسوزارة السياحةالال57.4320140لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1981-10-15طرطوس10220029082بهيجهمنال عدنان عباس290814102913

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.5820180التمريضالتمريضإجازة1994-07-05طرطوس10090009341وفاءماري نصر حلوم290914102914

392دارسوزارة المالية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال64.6220210دراسات قانونيةحقوقإجازة1987-11-19طرطوس10240002040فاديهرؤى محمود بدران291014102915

389مراقبوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل401دارسوزارة الماليةالال74.8720190حقوقحقوقإجازة1996-04-13طرطوس10270006620سميرةسليمى حسن موسى291114102916

211مهندسوزارة الكهرباء797مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال72.3620200هندسة الغزل والنسيجهندسة بتروكيماويةإجازة1996-08-30طرطوس10220017907نادياانغام عزت ابراهيم291214102917

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال67.1320210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1993-09-01طرطوس10110022296يسرىهزار محمد وردي291314102918

1069مدرسوزارة السياحةنعمال57.9720160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-05طرطوس10040017357اعتدالربا محمود حسن291414102919

97معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال66.6620200معلم صفتربيةإجازة1997-02-05طرطوس10160071941اخالصديانا محمود احمد291514102920

1069مدرسوزارة السياحةالال62.1320150لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-01-10طرطوس10220038367تمامراما سهيل حسن291614102921

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال73.2120170التمريضالتمريضإجازة1996-01-01طرطوس10230014962ساميهإيمان سالم جبور291714102922

1069مدرسوزارة السياحةالال59.0020160لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-12-20طرطوس10160029447ضياربا سمير الشمالي291814102923

1083منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال74.0520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1993-01-21طرطوس04010978474وفاءأماني وفيق دراج291914102924
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1082منسق أعمال

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال71.9620170تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-11طرطوس10160033941املقمر محمد اسود292014102925

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال63.7320143حاسوب ونظم معلوماتاقتصادإجازة1985-02-07طرطوس10090025863روزهباسل محمد حبيب292114102926

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة الماليةالال67.7420165محاسبةاقتصادإجازة1991-07-18طرطوس10010134967احالمرامي محمد سالمه292214102927

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالال66.1620220بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1990-08-10طرطوس10010090074فدوهزينه عدنان سليمان292314102928

إجازة1997-01-15طرطوس10160049835مريمروان عبدالعزيز حسن292414102929
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال70.4720200تصميم وإنتاج

802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع152معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال80.0520210إدارة أعمالاقتصادإجازة1999-01-15طرطوس10230025305رؤىالزهراء علي أحمد292514102930

804دارسوزارة الموارد المائية390دارسوزارة المالية395دارسوزارة الماليةالال56.9120100حقوقحقوقإجازة1979-08-26طرطوس10160917258روزهسمر علي احمد292614102931

401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةنعمال65.0420154حقوقحقوقإجازة1991-01-03طرطوس10150009562عائدةعلي معز الدين اسماعيل292714102932

401دارسوزارة المالية212محلل إداريوزارة الكهرباء153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال57.4520170دراسات قانونيةحقوقإجازة1990-01-31طرطوس10150008208أميرهمحمود يونس محمود292814102933

390دارسوزارة المالية395دارسوزارة المالية400دارسوزارة الماليةالال58.4120120حقوقحقوقإجازة1985-11-27طرطوس10160070284جهينهياسمين نصر فياض292914102934

656رئيس شعبة قطف الدم وضمان الجودةوزارة الدفاعالال74.8720210صيدلةصيدلةإجازة1998-09-28طرطوس10010011183رملهميس فرحات عباس293014102935

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال73.3620130علوم مالية ومصرفيةاقتصادماجستير1989-01-09حماه05010159173ساميهغيثاء عيسى محمود293114102936

1069مدرسوزارة السياحةالال62.2720210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-10-03طرطوس10010135319فتاهبشرى محمود عليان293214102937

1069مدرسوزارة السياحةالال72.6020210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1997-01-01طرطوس10160147658رداحنارين زهر الدين محسن293314102938

1069مدرسوزارة السياحةالال54.7619990لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1967-02-25طرطوس10030006533شهلهوفاء شهاب سفر293414102939

1069مدرسوزارة السياحةالال64.5820180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1995-05-28طرطوس10180004945لميعههال علي أحمد293514102940

102معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربيةالال57.5720172معلم صفتربيةإجازة1991-03-26طرطوس10020009059منارمحمد امين برو293614102941

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال65.5920100إدارة أعمالاقتصادإجازة1984-08-03طرطوس10010081984حياةأحمد خليل حسن293714102942
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال75.2220200جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1998-01-01الالذقية06110031519ميادهحال محسن ابراهيم293814102943

1069مدرسوزارة السياحةالال68.0420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1999-03-05طرطوس10010117100هيامسالي فواز شاليش293914102944

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال71.5020140تمويل ومصارفاقتصادإجازة1988-11-01حماه04120015364سميرهميراي محسن حسن294014102945

1069مدرسوزارة السياحةالال62.4220200لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1989-01-09طرطوس10030020438عائدهضحى عيسى عمران294114102946

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.0220202التمريضالتمريضإجازة1995-01-28طرطوس10020024073سحرحسن محمد محمد294214102947

1069مدرسوزارة السياحةالال60.1220210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-07-01طرطوس10160136418نبيالبيالسان عادل علي294314102948

1069مدرسوزارة السياحةالال63.3420210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-06-28طرطوس10160106898ميادهعبير ياسر حسن294414102949

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال67.8520182التمريضالتمريضإجازة1994-01-10طرطوس10020015791سهامحسن فهد عبود294514102950

إجازة1990-04-02طرطوس10160114781نبيلهأنس غسان محرز294614102951
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال69.0320162مياكنيك مركبات وآليات

1069مدرسوزارة السياحةالال69.2520220لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1998-01-05طرطوس10270009805رانيانغم مالك علي294714102952

398دارسوزارة المالية804دارسوزارة الموارد المائية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال63.2720160حقوقحقوقإجازة1984-05-10طرطوس10250002868فريزهسونيا احمد حمدان294814102953

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.7620182التمريضالتمريضإجازة1990-04-20طرطوس10030038366جميلهعلي ياسين هوال294914102954

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.5220130حقوقحقوقإجازة1989-06-21طرطوس10100026082ناهيةرهام محمد حمود295014102955

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال75.8720140إدارة أعمالاقتصادإجازة1985-03-08طرطوس10280003600فتاةرؤى محمد محسن295114102956
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية1083منسق أعمال

إجازة1992-10-08طرطوس10250001072ذكيهإباء حافظ محمد295214102957
-فيزياء وكيماء<-العلوم

كيمياء<
161معاون رئيس شعبة المخبروزارة النفط والثروة المعدنيةالال75.6420190كيمياء تطبيقية

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال66.9420190بيئةهندسة مدنيةإجازة1993-09-28طرطوس10150006339رندهوالء ابراهيم رسالن295314102958

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية400دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال62.1420170حقوقحقوقإجازة1990-08-09طرطوس10220045226اميرهعالء احمد سليمان295414102959

1084منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال60.4620000إدارة أعمالاقتصادإجازة1975-05-25ريف دمشق03110073767انيسهفردوس محمد حيدر295514102960
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
658رئيس شعبةوزارة الدفاع1083منسق أعمال

إجازة1996-08-25طرطوس10010156198سميامحمد جمال ديب295614102961
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة ميكانيكية<
799مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائية209مهندسوزارة الكهرباءالال71.5320201قوى ميكانيكية

77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال68.3920210إدارة أعمالاقتصادإجازة1992-08-25حماه05150016239رحابالزهراء ناصر حاج حيدر295714102963
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء1083منسق أعمال

1069مدرسوزارة السياحةالال61.9720170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1990-06-20طرطوس10130000180عبيرعلي هيسم وطفه295814102964

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال68.9220185مائيةهندسة مدنيةإجازة1995-01-02الالذقية06220024159دعدحمدان راقي احمد295914102965

153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال56.3120210دراسات قانونيةحقوقإجازة1983-01-01طرطوس10240017799فتاةاديما محمد قدور296014102966

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء402دارسوزارة الماليةالال54.0620063محاسبةاقتصادإجازة1976-01-01طرطوس10090053871رئيفهماهر مصطفى شما296114102967

395دارسوزارة المالية392دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال60.9420210حقوقحقوقإجازة1993-09-02طرطوس10160027700املندى بسام حسن296214102968

77مدرسوزارة التربية76مدرسوزارة التربية70مدرسوزارة التربيةالال54.4320140شريعةشريعةإجازة1964-09-05طرطوس10220043848وكيلهتمينه يوسف يونس296314102969

509معاون رئيس كتابوزارة العدل804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة الماليةالال62.4220146حقوقحقوقإجازة1986-06-27طرطوس10230019156بسيمةايهم احمد علي296414102970

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.0320130تمويل ومصارفاقتصادإجازة1989-05-14طرطوس10010051776سوسنيارا خليل سالمه296514102971
رئيس شعبة الموارد 

البشرية
77
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509معاون رئيس كتابوزارة العدلالال59.2920120حقوقحقوقإجازة1986-03-28طرطوس10010131127اسمهانلونا يوسف صالح296614102972
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية153معاون رئيس شعبة

1957محلل بيو لوجيوزارة الموارد المائيةالنعم69.2220210بيولوجيابيولوجيا<-العلومإجازة1996-05-06الالذقية06090017618فايزهبشرى عمار بدران296714102973

658رئيس شعبةوزارة الدفاع803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال73.5620110إدارة أعمالاقتصادإجازة1987-03-08طرطوس10260015016خضرهبسمه محمد العلي296814102974

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال72.4520140مصارف وتأميناقتصادإجازة1976-03-08طرطوس10160038950فاطمهكوثر نديم قرو296914102975

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنيةالال72.4820123محاسبةاقتصادإجازة1987-05-17طرطوس10030036870نادياحسن احمد الجردي297014102976

390دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال62.1520150حقوقحقوقإجازة1989-04-01طرطوس10140007048سهيالنبال سليم بدر297114102977

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال71.6220190التمريضالتمريضإجازة1997-01-01طرطوس10230010268رنداغنوه أحمد محمد297214102978

1069مدرسوزارة السياحةالال63.4220170لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-09-10طرطوس10270019615حنانكاتيا احمد عمران297314102979

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال70.6520130التمريضالتمريضإجازة1990-04-20حمص04120089227نوالرهام عادل درويش297414102980

1069مدرسوزارة السياحةالال57.7520070لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1982-09-14طرطوس10160154657املاسامه نهاد صقر297514102981

1069مدرسوزارة السياحةالال65.0520210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1986-06-16طرطوس10020039373سميرهعائده رمضان حسن297614102982

393دارسوزارة المالية396دارسوزارة المالية103معاون رئيس شعبةوزارة التربيةالال57.2420100محاسبةاقتصادإجازة1984-01-01طرطوس10250007914رمزيهميس حسن احمد297714102983

1069مدرسوزارة السياحةالال60.1920180لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1994-04-17طرطوس10020013260هوالريم عبدالكريم ورده297814102984

398دارسوزارة الماليةالال62.1720100حقوقحقوقإجازة1980-04-01طرطوس10260009265كوثررامي عبدالحميد اسعد297914102985
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
1085دارس قانونيوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية153معاون رئيس شعبة

395دارسوزارة المالية509معاون رئيس كتابوزارة العدل153معاون رئيس شعبةوزارة االقتصاد والتجارة الخارجيةالال55.8220120حقوقحقوقإجازة1970-01-25طرطوس10160095636لينداعلي ابراهيم محمد298014102986

658رئيس شعبةوزارة الدفاعالال81.4420140إدارة أعمالاقتصادإجازة1986-03-01طرطوس10010077441مريمسوسن سمير زهره298114102987
وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي
802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشرية

798مهندس للدراسات الفنية والتنفيذوزارة الموارد المائيةالال67.9520180جيوتكنيكهندسة مدنيةإجازة1991-10-06طرطوس06170018118سعاددرر لؤي اسماعيل298214102988

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعملالال77.6520160محاسبةاقتصادإجازة1993-01-28طرطوس10030024159رحمهمروى خضر ناصيف298314102989

403معلون رئيس شعبةوزارة المالية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال68.9220140محاسبةاقتصادإجازة1988-11-14طرطوس10010001713دعاءيامن عادل سليمان298414102990

1069مدرسوزارة السياحةالال56.3120210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1987-11-27طرطوس04030002133ابتسامديما محسن العلي298514102991

1069مدرسوزارة السياحةنعمال56.4120050لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1975-01-07طرطوس10010079410سعادرؤى كامل عليان298614102992

802مدققوزارة الموارد المائية658رئيس شعبةوزارة الدفاع213محاسب رئيسيوزارة الكهرباءالال71.9220150إدارة أعمالاقتصادإجازة1991-09-14طرطوس10090097504جنانفرح عادل صيوح298714102993

804دارسوزارة الموارد المائية391دارسوزارة المالية390دارسوزارة الماليةالال59.2420190حقوقحقوقإجازة1986-02-25طرطوس10010022063فدوىريم ابراهيم علي298814102994

801باحثوزارة الموارد المائية800باحثوزارة الموارد المائيةالال53.9320020جيوفيزياءجيولوجيا<-العلومإجازة1973-11-10طرطوس10170023269هاجرماجد آصف عيسى298914102995

126معاون رئيس شعبةوزارة الشؤون االجتماعية والعمل160معاون رئيس شعبة التدقيقوزارة النفط والثروة المعدنية403معلون رئيس شعبةوزارة الماليةالال74.1420210محاسبةاقتصادإجازة1997-06-29طرطوس10010055668فداءحال مروان خضور299014102997

1124ممرض جامعيوزارة الصحةالال66.0320160التمريضالتمريضإجازة1990-05-01طرطوس10160044020خديجهلما احمد موسى299114102998

إجازة1995-08-23طرطوس10260013680ظريفهغفران مالك حسن299214102999
-هندسة ميكانيكية وكهربائية

هندسة كهربائية<
210مهندسوزارة الكهرباءالال74.0520211طاقة

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائية77رئيس شعبة الموارد البشريةوزارة التعليم العالي والبحث العلميالال62.6020062اقتصاد وتخطيطاقتصادإجازة1982-11-20طرطوس10010160122فاطمهوسيم علي سليمان299314103000

1069مدرسوزارة السياحةالال63.7920210لغة عربيةآداب وعلوم إنسانيةإجازة1993-01-01طرطوس10280010771ميادهدعاء احمد دكدوك299414103001

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال67.9520190تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-01-01طرطوس10220036583نعيمهرهام كمال صارم299514103002

391دارسوزارة الماليةالال57.5120060حقوقحقوقإجازة1979-03-08طرطوس10040009331داللفراس محمود حسن299614103003
وزارة االقتصاد والتجارة 

الخارجية
804دارسوزارة الموارد المائية1086محلل بيئة عمل

69مدرسوزارة التربيةالال61.3420140شريعةشريعةإجازة1984-01-08طرطوس10170019665ثرياسالم عبد السالم خالد299714103004

101معلم صفوزارة التربية99معلم صفوزارة التربية102معلم صفوزارة التربيةالال65.4120170معلم صفتربيةإجازة1994-09-14طرطوس07030017980رانيةرهام علي سحيل299814103005

وزارة النفط والثروة المعدنية393دارسوزارة المالية394دارسوزارة الماليةالال76.3320140محاسبةاقتصادإجازة1989-07-24طرطوس10160060942خيزرانعلي كاسر يونس299914103006
معاون رئيس شعبة 

التدقيق
160

1082منسق أعمالوزارة االقتصاد والتجارة الخارجية213محاسب رئيسيوزارة الكهرباء802مدققوزارة الموارد المائيةالال60.8020113إدارة أعمالاقتصادإجازة1981-03-01طرطوس10160052466منىحسن عبد الحميد حسن300014103007

803مدققوزارة الموارد المائية802مدققوزارة الموارد المائيةالال69.1220180تمويل ومصارفاقتصادإجازة1995-04-24طرطوس10240012867رحابرؤى محسن خضر300114103008
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